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SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění klikového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
Postup vyjmutí elastomerových těsnění

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1577

Stahov á k
na
hřídelová
těsnění průměr 28 mm až 42
mm

Mot. 1586

Přípravek pro instalaci
těsnění "PTFE" klikového
hřídele na straně rozvodu

Mot. 1385

Příprave k
pro
u m í s tění
těsnění klikového hřídele na
stranu rozvodu 35 x 47 x 7

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:

22759

a Nasaďte stahovák na hřídel a upravte čelisti (1) na
průměr hřídele, pomocí rýhovaného kotouče (2) .

- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- ozubené kolo rozvodového řemene (viz 11A,
Přední horní část motoru, Rozvodový řemen:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-30) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte těsnění klikového hřídele na straně
rozdělovače pomocí přípravku (Mot. 1577).

22759-1

a Utáhněte rýhovaný kotouček, (3) až se zablokuje na
rýhovaném kotouči (2) a tím zafixujte správné nastavení čelistí na hřídeli.
Zatlačte stahovák do spáry pomocí šestihranné matice (4) .

10A-1

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění klikového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

22760

18687

a Vytáhněte těsnění otáčením dříku se šroubovým
závitem (5) .

a Nasaďte zpě t těsnění klikového hřídele pomocí
přípravku (Mot. 1586).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Poznámka:
Tento typ těsnění je velmi KŘEHKÝ.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Při manipulaci je nezbytné použít chránič (6 ) .
V žádném případě se nedotýkejte těsnění (7) ,
aby nikdy nedošlo k úniku oleje, když je těsnění
umístěno na motoru.

a Očistěte těsněné plochy na klikovém hřídeli a na
krytu klikového hřídele.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
K9K
a Instalujte nové těsnění zpět na výstup klikové
hřídele, aniž byste jej při průchodu unášecí drážkou
rozvodového ozubeného kola poškodili.
Poznámka:
Je pří s ně zakázáno namazat olejem vnější
průměr kroužku před montáží.

20772

a Našroubujte závitový dřík (8) přípravku (Mot. 1586)
do klikového hřídele.

10A-2

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění klikového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

20771

20769

a Nasaďte na klikový hřídel rozpěrnou podložku (9)
přípravku (Mot. 1586).

a Umístěte zvon (10) a matici (11) (umístěte vnitřní
závit (12) matice směrem vně motoru) přípravku
(Mot. 1586)

20770

a Na rozpěrnou podložku nasaďte chránič opatřený
těsněním, přičemž dejte pozor, abyste se těsnění
nedotýkali.

20768

a Zašroubujte matici až do styku zvonu s rozpěrou.

10A-3

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění klikového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

K4M nebo K7J nebo K7M

20767

a
14523

a Namontujte zpět těsnění klikového hřídele pomocí
přípravku (Mot. 1385).

III - KONEČNÁ ETAPA
a Zpětná montáž:
- ozubené kolo rozvodového řemene (viz 11A,
Přední horní část motoru, Rozvodový řemen:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-30) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
20766

a Vytáhněte matici, zvon, chránič a tyč se závity.

10A-4

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění klikového hřídele na straně převodovky Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1579

Stahov á k
na
hřídelová
těsnění průměr 80 mm až 95
mm

Mot. 1585

Přípravek pro instalaci
těsnění "PTFE" klikového
hřídele na straně setrvačníku

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:

22759

- mechanickou převodovku (viz (viz Mechanická
převodovka: Demontáž a zpětná montáž) MR
388, 21A, Mechanická převodovka),

a Nasaďte stahovák na hřídel a upravte čelisti (1) na
průměr hřídele, pomocí rýhovaného kotouče (2) .

- spojku (viz Mechanismus a kotouč: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 20A, Spojka),
- setrvačník (viz Setrvačník motoru: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 20A, Spojka).
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Postup vyjmutí těsnění
a Demontujte těsnění klikového hřídele na straně
setrvačníku pomocí přípravku (Mot. 1579).

22759-1

a Utáhněte rýhovaný kotouček, (3) až se zablokuje na
rýhovaném kotouči (2) a tím zafixujte správné nastavení čelistí na hřídeli.
a Zatlačte stahovák do spáry pomocí šestihranné matice (4) .
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SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění klikového hřídele na straně převodovky Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
K9K

22760

a Vytáhněte těsnění otáčením dříku se šroubovým
závitem (5) .
18687

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

a Nasaďte zpě t těsnění klikového hřídele pomocí
přípravku (Mot. 1585).

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Očistěte těsněné plochy na klikovém hřídeli a na
krytu klikového hřídele.

Poznámka:
Tento typ těsnění je velmi KŘEHKÝ.

Poznámka:

Při manipulaci je nezbytné použít chránič (6 ) .
V žádném případě se nedotýkejte těsnění (7) ,
aby nikdy nedošlo k úniku oleje, když je těsnění
umístěno na motoru.

Je pří s ně zakázáno namazat olejem vnější
průměr kroužku před montáží.
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SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění klikového hřídele na straně převodovky Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

20760

20762

a Nasaďte na klikový hřídel přípravek (Mot. 1585) ,
který upevněte pomocí šroubů (8) .

a Umístěte zvon (9 ) a matici (10) (umístěte vnitřní
závit (11) matice směrem vně motoru) přípravku
(Mot. 1585)

20761

a Na rozpěrnou podložku (Mot. 1585) nasaďte chránič
opatřený těsněním, přičemž dejte pozor, abyste se
těsnění nedotýkali.

20763

a Zašroubujte matici až do styku zvonu s blokem
válců.
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SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění klikového hřídele na straně převodovky Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

K4M nebo K7J nebo K7M

20764

14522

a Namontujte zpět těsnění klikového hřídele na stranu
setrvačníku pomocí přípravku .

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- setrvačník (viz Setrvačník motoru: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 20A, Spojka),
- spojku (viz Mechanismus a kotouč: Demontáž a
zpětná montáž) ( MR 388, 20A, Spojka),
- mechanickou převodovku (viz (viz Mechanická
převodovka: Demontáž a zpětná montáž) MR
388, 21A, Mechanická převodovka).
20765

a Vytáhněte matici, zvon, chránič a podstavec.

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
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SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Motorový olej: Charakteristiky

10A

I - KVALITA OLEJE

- Když není v tabulce upřesněn stupeň, řiďte se grafem
pod tabulkou.

1 - Pro EVROPU

DACIA doporučuje používat pro doplňování oleje
a rovněž pro výměny motorový olej dle normy ACEA
podle dále uvedené tabulky:

Poznámky:
- Když jsou stupně upřesněny v níže uvedené tabulce,
použijte výhradně jeden z těchto stupňů v závislosti
na průměrné teplotě v dané zemi (viz graf pod tabulkou).

Norma ACEA
Vozidlo

LOGAN

Typ motoru

A3

A5*

K7J

X

X

K7M

X

X

B3

K9K

B4

B5

X

K4M

X

X

D4D

X

X

*

Olej umožňující snížení spotřeby paliva.

a - Zážehový motor:
Pro zjištění, který stupeň oleje použít, se řiďte níže
uvedeným grafem:

114646

Poznámka:
Pokud není některá specifikace motorového oleje k
dispozici, řiďte se odstavcem «Tabulka
zaměnitelnosti olejů » .
113996

b - VZNĚTOVÝ motor:

Poznámka:

Pro zjištění, který stupeň oleje použít, se řiďte níže
uvedeným grafem:

Oleje dle normy ACEA B1 nesmí být
u VZNĚTOVÝCH motorů v žádném případě použity.

10A-9

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Motorový olej: Charakteristiky

10A

2 - Pro ostatní země:
a - Zážehový motor:
DACIA doporučuje používat pro doplňování oleje
a rovněž pro výměny motorový olej dle normy ACEA
A1*, ACEA A2, ACEA A3, ACEA A5* nebo, pokud není
k dispozici, dle normy API SJ, API SL nebo API SM.
Pro zjištění, který stupeň oleje použít, se řiďte dále
uvedeným grafem:

114645

II - TABULKA ZAMĚNITELNOSTI OLEJŮ
1 - Norma CCMC:

Norma

Minimální
norma, k t e rou může být
nahrazena

CCMC G4

ACEA A2

CCMC G5

ACEA A2

CCMC PD2

ACEA B2

Norma

Minimální
norma, k t e rou může být
nahrazena

113992

b - VZNĚTOVÝ motor:

Zážehový

DACIA doporučuje používat pro doplňování oleje
a rovněž pro výměny motorový olej dle normy ACEA
B3, ACEA B4, ACEA C3* nebo, pokud není k dispozici,
dle normy ACEA B2 nebo API CF.
Pro zjištění, který stupeň oleje použít, se řiďte dále
uvedeným grafem:

VZNĚTOVÝ
2 - Norma ACEA:

*

Zážehový

ACEA A1

ACEA A3 nebo
*
ACEA A5

ACEA A2

ACEA A3

ACEA A3

-

*

ACEA A5

10A-10

ACEA A3

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Motorový olej: Charakteristiky

VZNĚTOVÝ

Norma

Minimální
norma, kterou může být
nahrazena

ACEA B1*

ACEA B3 nebo

ACEA B2

ACEA B3

ACEA B3

ACEA B4

ACEA B4

-

ACEA B5*

ACEA B4

ACEA B5*

* motorový olej umožňující snížení spotřeby paliva.
3 - Norma API:

Norma

Minimální
norma, kterou může být
nahrazena

API SH

API SJ

API SJ

API SL

API SL

API SM

API SM

-

API CF

-

Zážehový

VZNĚTOVÝ

10A-11

10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Motorový olej: Vypuštění a naplnění

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1018

Klíč pro vypuštění motoru
čtvercového průřezu 8 mm.

Utahovací momentym
vypouštěcí uzávěr

20 Nm

upevňov a c í
šrouby
ochranného krytu pod
motorem

8,5 Nm

24758

I - VYPUŠTĚNÍ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Demontujte vypouštěcí uzávěr (2) pomocí přípravku
(Mot. 1018).
a Nechte zcela vytéct motorový olej.
II - NAPLNĚNÍ
Těsnění s pryžovým lemem

24749

a Demontujte uzávěr (1) pro plnění oleje.
K4M nebo K9K
a Demontujte kryt pod motorem.

113765

a Namontujte zpět:
- nové těsnění na vypouštěcí uzávěr (nemá určen
směr montáže),
- vypouštěcí uzávěr.
a Utáhněte na př edepsaný moment vypouštěcí
uzávěr (20 Nm).
a Hadříkem očistěte stečený olej na olejové vaně motoru.

10A-12

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Motorový olej: Vypuštění a naplnění
K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

K4M nebo K9K
a Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ochranného krytu pod motorem (8,5 Nm).

a Proveďte naplnění motoru olejem.
a Při doplňování motorového oleje bezpodmínečně
dodržte čas zatečení minimálně 10 minut, než
zkontrolujete hladinu pomocí měrky.
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně zkontrolujte hladinu
pomocí olejové měrky.

oleje

Nepřekročte maximální hladinu oleje na měrce
(mohlo by dojít ke zničení motoru).
Před předáním nového vozidla zákazníkovi
v případě potřeby upravte hladinu oleje v motoru.
a Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.
a Namontujte zpět plnicí uzávěr.
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10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejový filtr: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a 710
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1329

Hlavice na olejový
průměru 76 mm

filtr

PROVEĎTE VÝMĚNU OLEJOVÉHO FILTRU

109223

a Demontujte olejový filtr pomocí nástroje (Mot.
1329).
a Potřete těsnění nového olejového filtru motorovým
olejem.
a Utáhněte olejový filtr rukou.
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10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejový filtr: Demontáž a zpětná montáž
K9K
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1329

Hlavice na olejový
průměru 76 mm

filtr

DEMONTÁŽ
ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24739

a Umístěte přípravek (Mot. 1329) (1) s nástavcem a
řehtačkovým klíčem na olejový filtr.
a Demontujte olejový filtr.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Namažte těsnění filtru novým motorovým olejem.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Zašroubujte olejový filtr až na dotyk těsnění olejového filtru na motoru.
a Utáhněte olejový filtr o 3/4 otáčky.
III - KONEČNÁ ETAPA
a Zkontrolujte hladinu motorového oleje pomocí
měrky.
a Doplňte hladinu motorového oleje (pokud je třeba).
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10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejový filtr: Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1329

Hlavice na olejový
průměru 76 mm

a Pomocí měrky upravte hladinu motorového oleje
(viz 10A, Sestava motoru a dolní část motoru,
Motorový olej: Vypuštění a naplnění, strana 10A12) .

filtr

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Vypusťte olej z motoru (viz 10A, Sestava motoru a
dolní část motoru, Motorový olej: Vypuštění a
naplnění, strana 10A-12) .
a Demontujte ochranný kryt rampy vstřikování.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

116556

a Umístěte přípravek (Mot. 1329) (1) s řehtačkovým
klíčem na olejový filtr.
a Demontujte olejový filtr.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Namažte nové těsnění filtru motorovým olejem.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Zašroubujte olejový filtr až na dotyk těsnění olejového filtru na motoru.
a Utáhněte olejový filtr o 3/4 otáčky.
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SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Spotřeba oleje: Kontrola
POSTUP MĚŘENÍ SPOTŘEBY OLEJE

1 - Doplnění na maximální hladinu
a
Poznámka:
Tento postup musí být prováděn při zahřátém
motoru po jednom spuštění ventilátoru chlazení.
a Vypněte motor.
a Počkejte 2 minuty, než oleje zcela steče do olejové
vany.
a Zkontrolujte hladinu měrkou.
a Doplňte olej na rysku "MAXI".
a Označte barvou plnicí uzávěr a vypouštěcí uzávěr
olejové vany, abyste mohli později zkontrolovat, že
nebyly demontovány.

2 - Činnost zákazníka
a Požádejte zákazníka, aby ujel přibližně 2000 km,
aniž by bylo dosaženo rysky "MINI" hladiny oleje.

3 - Doplnění hladiny
a
Poznámka:
Tento postup musí být prováděn při zahřátém
motoru po jednom spuštění ventilátoru chlazení.
a Vypněte motor.
a Počkejte 2 minuty, než oleje zcela steče do olejové
vany.
a Zkontrolujte hladinu měrkou.
a Doplňte olej na rysku "MAXI".
a Poznamenejte si přidané množství oleje a počet
ujetých kilometrů od posledního doplnění na maximální hladinu.

4 - Zjištění spotřeby oleje
a Spotřeba oleje = doplněné množství oleje (v litrech)/
počet ujetých kilometrů (v tisících).
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10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Tlak oleje: Kontrola

10A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
- 3000 ot./min: 3 bary

Potřebné speciální nářadí
Mot. 836-05

Kufříková souprava
měření tlaku oleje

a Demontujte snímač tlaku oleje (viz 10A, Sestava
motoru a dolní část motoru, Snímač tlaku oleje:
Demontáž a zpětná montáž, strana 10A-25) .

pro

a Připojte přístroj (Mot. 836-05) , namísto snímače
tlaku oleje.

I - KONTROLA
a Ujistěte se, že se hladina oleje nachází mezi ryskami « MINI a MAXI » .

a Zkontrolujte tlak oleje.
a Namontujte zpět snímač tlaku oleje (viz 10A, Sestava motoru a dolní část motoru, Snímač tlaku oleje: Demontáž a zpětná montáž, strana 10A-25) .

87363

a Použijte přípravek (Mot. 836-05) a dlouhou nástrčku
velikosti 22 mm.
a Kontrola tlaku oleje musí být provádě na při
zahřátém motoru (přibližně 80 ˚C).
II - POUŽITÍ
a Motory K7J, K7M : C + E + F
a Motor K9K : C + E + F
a Motor K4M : B + F
III - KONTROLA MOTORU
a Motory K7J, K7M :
- volnoběh: 1 bar
- 3000 ot./min: 3 bary
a Motor K9K :
- volnoběh: 1,2 baru
- 3000 ot./min: 3,5 baru
a Motory K7J, K4M :
- volnoběh: 1 bar
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SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790 nebo 794
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Utahovací momentym
šroub výměníku voda olej

45 Nm

upevňov a c í
šroub
držáku olejového filtru

45 Nm

19706

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Demontujte kryt pod motorem.
a Vypusťte chladicí okruh dolním duritovým potrubím
chladiče, s pomocí kleští na spony « CLIC » (viz
1 9 A , Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a
naplnění, strana 19A-9) .

a Odpojte duritová potrubí (1) od vstupního potrubí
čerpadla chladicí kapaliny na výměníku pomocí
přípravku (Mot. 1202-01) , (Mot. 1202-02) nebo
(Mot. 1448).
a Umístěte pod motor nádobu na stranu olejového filtru.
a Demontujte:

10A-19

- upevňovací šroub (2) držáku olejového filtru,
- sestavu « držák - olejový filtr » .

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790 nebo 794

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

20155

a Demontujte:
- upevňovací šroub (3) tepelného výměníku voda olej,

20154

a Vyměňte:

- tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje.

- těsnění (4 ) výměníku, přičemž nasaďte lem (5)
těsnění za jazýčky (6) výměníku,
- těsnění držáku olejového filtru.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Umístěte tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje.
a Připojte duritová potrubí na vstupní potrubí čerpadla
chladicí kapaliny na výměníku pomocí přípravku
(Mot. 1202-01) , (Mot. 1202-02) nebo (Mot. 1448).
a Naneste prostředek LOCTITE FRENETANCH
(přibližně 2 g) na závit upevňovacího šroubu tepelného výměníku voda - olej.
a Držte tepelný vý měník chladicí kapaliny-oleje
a utáhněte upevňovací šroub.
a Utáhněte př edepsaným
m o m e n t e m šroub
výměníku voda - olej (45 Nm).
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SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790 nebo 794
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

20153

a Umístěte držák olejového filtru (opatřený novým
těsněním (7) , přičemž umístěte kolík (8) do otvoru
(9) výměníku.
a Namontujte zpět upevňovací šroub držáku olejového filtru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub držáku olejového filtru (45 Nm).
a Proveďte naplnění chladicího okruhu (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .
a Proveďte odvzdušnění chladicího systému (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .
a Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.

10A-21

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792
Utahovací momentym
upevňovací šroub tepelného výměníku oleje

45 Nm

upevňova c í
š roub
držáku olejového filtru

45 Nm

106794

DEMONTÁŽ
(1)

Upevňovací šroub držáku olejového filtru

(2)

Olejový filtr

(3)

Držák olejového filtru

(4)

Upevňovací šroub tepelného
výměníku chladicí kapaliny oleje

ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

(5)

Výměník chladicí kapaliny - oleje

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

(6)

Snímač tlaku oleje

a Demontujte:

a

- masku motoru,
- ochranný kryt pod motorem,
- závěrný prvek pod naftovým filtrem.
a Vypusťte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

10A-22

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792

24821

a Odpojte výstupní vzduchové potrubí (7 ) na
výměníku vzduch - vzduch.

113894

a Odpojte konektor snímače tlaku oleje (9) .
a Umístěte pod motor nádobu na stranu olejového filtru.
a Demontujte upevňovací šroub (10) držáku olejového
filtru.

24811

a Odstraňte výstupní vzduchové potrubí.
a Demontujte držák výstupního vzduchového potrubí
(8) na držáku ventilační jednotky.
113895

a Demontujte:
- upevňovací šroub (11) tepelného výměníku voda olej,
- tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje.

10A-23

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyměňte všechna těsnění.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Odmastěte dosedací plochy těsnění na výměníku.
a Namontujte zpět tepelný výměník chladicí kapaliny oleje.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub tepelného výměníku oleje (45 Nm).

III - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět držák olejového filtru, přičemž
umístěte kolík držáku do polohovacího otvoru olejového tepelného výměníku.
a Namontujte zpět upevňovací šroub držáku olejového filtru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub držáku olejového filtru (45 Nm).
a Připojte konektor snímače tlaku oleje.
a Namontujte zpět držák výstupního vzduchového potrubí na držáku ventilační jednotky.
a Připojte výstupní vzduchové potrubí na výměníku
vzduch - vzduch.
a Proveďte naplnění chladicího okruhu (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .
a Namontujte zpět:
- závěrný prvek pod naftovým filtrem,
- ochranný kryt pod motorem,
- kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Proveďte odvzdušnění chladicího systému (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

10A-24

10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Snímač tlaku oleje: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K

K9K, a 792

Utahovací momentym
snímač tlaku oleje

32,5 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
K9K, a 792
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Demontujte kryt pod motorem.

113894

a Odpojte konektor snímače tlaku oleje.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Demontujte snímač (2) tlaku oleje pomocí dlouhé
nástrčky velikosti 22 mm a klíče s ráčnou.

K9K, a 790 nebo 794

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět snímač tlaku oleje.
a Utáhněte na předepsaný moment snímač tlaku oleje (32,5 Nm).
a Připojte konektor snímače tlaku oleje.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

K9K, a 792
24741

a Odpojte konektor (1) snímače tlaku oleje.

a Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.

a Demontujte snímač tlaku oleje pomocí dlouhé
nástrčky velikosti 22 mm a klíče s ráčnou.

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

10A-25

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Snímač tlaku oleje: Demontáž a zpětná montáž

10A

K4M
a Utáhněte na předepsaný moment snímač tlaku oleje (32 N.m).
Utahovací momentym
snímač tlaku oleje

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

32 N.m

a Připojte konektor snímače tlaku oleje.
a Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.

DEMONTÁŽ

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte kryt pod motorem.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

116639

a Odpojte konektor spínače ovládaného tlakem oleje.
(1) .
a Demontujte spínač ovládaný tlakem oleje.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Odmastěte dosedací plochu spínače ovládaného
tlakem oleje na bloku válců.
a Namontujte zpět snímač tlaku oleje.

10A-26

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Rou. 604-01

Přípravek
nábojů

Tav. 476

Vytahovák na kulové čepy

Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Mot. 1159-03

Mot. 1390

pro

Utahovací momentym
znehybnění

Držák motoru na pravém
podélníku pro zásahy bez
demontáže motoru
Držák pro demontáž
a
zpětnou montáž pohonné
skupiny

Tav. 1747

Závitové tyče pro zásah na
rámu motoru

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

matice kulových čepů
řízení

37 Nm

upevňova c í
šrouby
brzdových třmenů

105 Nm

upevňova c í
šrouby
ukostřovacích kabelů na
převodovce

21 Nm

upevňova c í
š roub
nízkotlakého potrubí
posilovače řízení na
rámu

21 Nm

upevňova c í
šrouby
potrubí posilovače řízení
na držáku převodovky

21 Nm

upevňova c í
šrouby
potrubí posilovače řízení
na převodovce

21 Nm

upevňova c í
š roub
potrubí posilovače řízení
na bloku válců

21 Nm

matice náboje

280 Nm

DEMONTÁŽ

Utahovací momentym
upevňovací šrouby rámu

105 Nm

ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

upevňov a c í
šroub
ovládacího táhla řazení
na převodovce

27,5 Nm

a

upevňov a c í
šroub
ovládacího táhla řazení
na převodovce

27,5 Nm

upevňov a c í
šrouby
manže t y
hnacího
hřídele na převodovce

25 Nm

upevňov a c í
šrouby
hřebenové tyče řízení
na rámu motoru

105 Nm

horní upevňovací šroub
vzpěr rámu

21 Nm

šrouby dolních závěsů
tlumičů

105 Nm

Poznámka:
Demontáž sestavy « motor - převodovka » se
provádí demontáží sestavy « motor - převodovka
- hnací hřídele - polonápravy - rám motoru » .
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
DŮLEŽITÉ
Při tomto úkonu zajistěte vozidlo na zvedáku
popruhem, abyste předešli vzniku nestability.
Postup instalace popruhu naleznete v kapitole
(viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388,
02A, Zvedací prostředky).

10A-27

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M

KLIMATIZACE
a Vypusťte chladicí okruh (viz Klimatizace: Díly a
přípravky pro opravu) (MR 388, 62A, Klimatizace).

a Demontujte:
- přívodní vzduchovou trubici,
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),
- pravý kyvadlový závěs (viz 19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná
montáž, strana 19D-10) ,

116569

a Demontujte:

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) ,

- závěrné prvky (1) ,
- boční vložky podběhů (2) .
a Vypusťte:

- nosič akumulátoru,
- řídicí jednotku vstřikování (viz 17B, Vstřikování
benzínu, Řídicí jednotka vstřikování benzinu
Demontáž a zpětná montáž, strana 17B-12) .
a Odepněte držák pojistek a relé kabeláže motoru
z jejich držáků na pojistkové a reléové skříňce
v motorovém prostoru.
a Odepněte kabeláž motoru na drž áku nosiče akumulátoru.
a Umístěte kabeláž motoru s pojistkami a relé na motor.
a Demontujte:
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- matice nábojů pomocí přípravku (Rou. 604-01) ,
- ochranný kryt pod motorem.

10A-28

- v případě potřeby olej z motoru, (viz 10A, Sestava
motoru a dolní část motoru, Motorový olej:
Vypuštění a naplnění, strana 10A-12)
- v případě potřeby olej z převodovky, (viz Oleje do
mechanické převodovky: Vypuštění a naplnění)
- chladicí systém (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

109398

109398

a Odpojte konektor ventilační jednotky. (3)

a Odpojte konektor ventilační jednotky. (5)

a Odepněte kabelový svazek z ventilační jednotky (4)
.

a Odepněte kabelový svazek z ventilační jednotky (6)
.

109397

a Odpojte konektor (7) tlakového spínače posilovače
řízení.

10A-29

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M

ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE, a KLIMATIZACE

107924

a Demontujte upevňovací šrouby potrubí posilovače
řízení:
- na horní straně rámu motoru (8) ,
- na multifunkčním držáku,
- na zadní straně bloku válců.
a Odpojte:

109396

- nízkotlaké duritové potrubí na čerpadle posilovače
řízení a vypusťte okruh,

a Odpojte konektory (9) ventilační jednotky.

- vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení,
- vysokotlaké potrubí na hřebenové tyči řízení.
a Demontujte vysokotlaké potrubí posilovače řízení.

108107

a Odpojte konektor (10) snímače tlaku chladicího média.
a Odpojte přípojky potrubí klimatizace na kompresoru
klimatizace.

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně umístěte zaslepovací uzávěry
na otvor y potrubí a kompresoru klimatizace,
abyste předešli vniknutí vlhkosti do okruhu.

10A-30

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE

107924

a Demontujte upevňovací šrouby potrubí posilovače
řízení:
- na horní straně rámu motoru (13) ,
- na multifunkčním držáku,
- na zadní straně bloku válců.
109396

a Odpojte:

a Odpojte konektory (11) ventilační jednotky.

- nízkotlaké duritové potrubí na čerpadle posilovače
řízení a vypusťte okruh,
- vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení,
- vysokotlaké potrubí na hřebenové tyči řízení.
a Demontujte vysokotlaké potrubí posilovače řízení.

109397

a Odpojte konektor (12) tlakového spínače posilovače
řízení.

108107

a Odpojte konektor (14) snímače tlaku chladicího média.

10A-31

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M
a Odpojte přípojky potrubí klimatizace na kompresoru
klimatizace.
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně umístěte zaslepovací uzávěry
na otvory potrubí a kompresoru klimatizace,
abyste předešli vniknutí vlhkosti do okruhu.

107357

a Odpojte:
- konektor elektromagnetického ventilu pro
vypouštění nádobky pro pohlcování palivových
par,
- potrubí posilovače brzd na sacím sběrném potrubí,
- potrubí pro zpětné odsávání palivových par (17) na
sacím sběrném potrubí,
- přívodní palivové potrubí (18) na rampě
vstřikování.

107356

a Vysuňte:

a

- kulový č ep (15) lanka ovládání modulu škrticí
klapky,

Poznámka:

- zarážku návleku (16) ovládacího lanka modulu
škrticí klapky.

Při odpojování přívodní přípojky dejte pozor na
výstřiky benzínu.
Při práci použijte rukavice.

10A-32

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M

108565

a Odpojte duritová potrubí chlazení (19) .

107934

a Demontujte upevňovací šroub (21) ukostřovacího
kabelu na převodovce.

109493

a Vyjměte duritová potrubí chlazení (20) z jejich
držáku.

10A-33

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M

JH1 nebo JH3

107935

109494

a Vyjměte:
- ovládací lanko spojky z vidlice spojky (26) ,
- ovládací lanko spojky ze zarážky návleku (27) .

99070

a Demontujte:
- šrouby držáku brzdových třmenů a (22) upevněte
je k tlumičům,
- kotoučovou brzdu,
- kulové čepy řízení (23) pomocí přípravku (Tav.
476) ,
- šrouby (24) dolních závěsů tlumičů,

109213

a Vyjměte pryžový ochranný kryt (28) ovládací páky
převodovky.

- horní upevňovací šrouby (25) vzpěr rámu,
- oba upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení.
a Uvažte hřebenovou tyč řízení ke karoserii.

10A-34

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M

JR5

109214

a Demontujte upevňovací šroub (29) vidlice ovládání
převodovky.

118882

a Uvažte ovládací táhlo převodovky na karoserii.

109149

a Odepněte:
- ovládací lanka řazení na převodovce v místě (30)
pomocí šroubováku,
- zarážky návleků ovládacích lanek na převodovce
po stisknutí v místě (A) .

10A-35

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M
ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

109495

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako bod ukotvení.
24810

a Odpojte potrubí ovládání spojky na pracovním válci
spojky po stisknutí upevňovací spony (31) .
a

a Demontujte sestavu pravého kyvadlového závěsu
(viz 19D, Z a věšení motoru, Pravý kyvadlový
závěs: Demontáž a zpětná montáž, strana 19D10) .

UPOZORNĚNÍ
Netahejte za sponu. Každá chybná manipulace
vyžaduje výměnu potrubí.
a Zachyťte brzdovou kapalinu do nádoby.
a Bezpodmínečně umístěte zaslepovací uzávěry na
otvory potrubí.

20847

a Podložte motor na pravé straně rámu motoru:
- umístěte pryžovou podložku (32) mezi rám a držák
čerpadla posilovače řízení, v přední části motoru,
24758

a Demontujte zadní kyvadlový závěs.

- umístěte přípravek (Mot. 1159-03) mezi rám a blok
válců v zadní části motoru, (33)

a Demontujte katalyzátor (viz 19B, Výfuk, Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 19B-10) .

- spusťte motor dolů a znehybněte jej na pravé
straně rámu motoru.

10A-36

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M

107930

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.
109230

a Podložte převodovku na levé straně rámu motoru:
- Umístěte pod převodovku pryžovou podložku (36) .
- Spusťte převodovku dolů, abyste ji znehybnili na
levé straně rámu motoru.

107929

a Vyšroubujte matici levého kyvadlového závěsu (viz
19D, Zavěšení motoru, Levý kyvadlový závěs:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19D-4) .
a Demontujte upevňovací matici (34) hlavy závěsu
převodovky na silentbloku převodovky.

17765

a Umístěte přípravek (Mot. 1390) pod rám.
a Spusťte vozidlo dolů až na úroveň čtyř opěrek
přípravku (Mot. 1390).

a Poklepejte na upevňovací kolík převodovky pomocí
bronzového trnu, abyste oddělili sestavu « motoru
a převodovky » od karoserie.
a Demontujte silentblok převodovky (35) .

10A-37

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

108574

a Seřiďte polohu opěrek, abyste zajistili dobrou stabilitu rámu na přípravku (Mot. 1390).
a Uveďte opěrky do styku pod rám v místě (37) .
a Demontujte upevňovací šrouby rámu motoru.

107927

a Použijte dvě závitové tyče přípravku (Tav. 1747) na
předních upevněních rámu, abyste vedli rám při
montáži sestavy « motor - převodovka » .

a Zvedněte vozidlo, abyste oddělili sestavu « motor převodovka » od karoserie.
a
Poznámka:
Ujistěte se, že ž ádný prvek nezabraňuje
průchodu karoserie kolem sestavy « motor převodovka » .

Poznámka:
Při úkonu vyžadujícím oddělení sestavy « motor převodovka » od rámu motoru, pečlivě vyznačte
polohu (Mot. 1159-03) apřevodovky vzhledem
k rámu.

109495

a Namontujte zpět upevňovací šrouby rámu motoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby rámu (105 Nm).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a V případě standardní výměny motoru (viz NT
6010A, Zážehový motor - 4válcový - K7, 10A,
Sestava motoru a dolní část motoru, Standardní
výměna).

10A-38

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M

JR5
a Připněte:
- lanka ovládání řazení do zarážek návleků,
- lanka ovládání řazení na převodovce.
a Sejměte chrániče otvorů potrubí.
a Připojte potrubí ovládání spojky na pracovním válci
spojky po stisknutí upevňovací spony.
a Zachyťte brzdovou kapalinu do nádoby.

107930

a Použijte přípravek (Mot. 1453) pro umístění kyvadlového závěsu sestavy « motor - převodovka » .

a Odvzdušněte hydraulický okruh spojky (viz Okruh
spojky: Odvzdušnění) (MR 388, 37A, Ovládání
mechanických částí).

a Namontujte zpět:
- pravý kyvadlový závěs (viz 19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná
montáž, strana 19D-10) ,
- levý kyvadlový závěs (viz 19D, Zavěšení motoru,
Levý kyvadlový závěs: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 19D-4) .
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Umístěte zpět nízkotlaké potrubí posilovače řízení.
a Namontujte zpět:
- levý přední hnací hřídel na straně převodovky,
- upevňovací šrouby manžety hnacího hřídele na
převodovce.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby manžety hnacího hřídele na převodovce
(25 Nm).

a Odstraňte:
- pryžové podložky,
- přípravek (Mot. 1159-03).

a Potřete upevňovací šrouby brzdových třmenů
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.

JH1 nebo JH3
a Potřete tukem MOLYKOTE 33 upevňovací čepy
ovládacího táhla převodovky.

a Namontujte zpět:
- oba upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení,

a Namontujte zpět ovládací táhlo převodovky.

- tepelný ochranný kryt na převodce řízení,

a Utáhněte na předepsaný moment:

- horní upevňovací šrouby vzpěr rámu motoru,
- šrouby dolních závěsů tlumičů,

- upevňovací šroub ovládacího táhla řazení na
převodovce (27,5 Nm) ,
- upevňovací šroub ovládacího táhla řazení na
převodovce (27,5 Nm).

- kulové čepy řízení,
- brzdové třmeny.
a Utáhněte na předepsaný moment:

a Umístěte zpět pryžový ochranný kryt ovládací páky
převodovky.

- upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení na
rámu motoru (105 Nm) ,

a Namontujte zpět ovládací lanko spojky.

- horní upevňovací šroub vzpěr rámu (21 Nm) ,
- šrouby dolních závěsů tlumičů (105 Nm) ,
- matice kulových čepů řízení (37 Nm) ,

10A-39

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M
- upevňovací šrouby brzdových třmenů (105
Nm).

a Připojte:
- podtlakové potrubí na rozvaděči sání,

a Namontujte zpět ukostřovací kabely na převodovku.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ukostřovacích kabelů na převodovce (21
Nm).

- konektory ventilátoru chlazení.
a Proveďte:
- naplnění motoru olejem, (viz 10A, Sestava motoru a dolní č ást motoru, Motorový olej:
Vypuštění a naplnění, strana 10A-12)

a Namontujte zpět katalyzátor (viz 19B, Výfuk, Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 19B10) .

- naplnění převodovky olejem, (viz Oleje do mechanické převodovky: Vypuštění a naplnění)

a Namontujte zpět zadní kyvadlový závěs (viz 19D,
Zavěšení motoru, Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19D-16) .

- naplnění chladicího okruhu (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana
19A-9) .

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Namontujte zpět upevňovací šroub nízkotlakého potrubí posilovače řízení na horní straně rámu motoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub nízkotlakého potrubí posilovače řízení na
rámu (21 Nm).
a Namontujte zpět upevňovací šrouby potrubí
posilovače řízení:

KLIMATIZACE
a Připojte konektor tlakového spínače klimatizace.

a Namontujte zpět matice nábojů pomocí přípravku
(Rou. 604-01).

- na držáku převodovky,

a Utáhněte na předepsaný moment matice náboje
(280 Nm).

- na převodovce.

a Namontujte zpět:

a Utáhněte na předepsaný moment:

- boční vložky podběhů.

- upevňovací šrouby potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky (21 Nm) ,

- závěrné prvky,
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

- upevňovací šrouby potrubí posilovače řízení na
převodovce (21 Nm).

- řídicí jednotku vstřikování (viz 17B, Vstřikování
benzínu, Řídicí jednotka vstřikování benzinu
Demontáž a zpětná montáž, strana 17B-12) .

a Připojte:
- nízkotlaké duritové potrubí na čerpadle posilovače
řízení pomocí přípravku (Mot. 1202-01) , (Mot.
1202-02) nebo (Mot. 1448) ,

a Namontujte zpět:
- nosiče pojistek a relé do jejich držáků,

- nízkotlaké potrubí na olejové nádržce.

- kryt pojistek a relé.

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub potrubí posilovače řízení na bloku válců
(21 Nm).

a Připněte kabeláž motoru na držák nosiče akumulátoru.

a Připojte konektor tlakového spínače posilovače
řízení.

a Namontujte zpět schránku vzduchového filtru (viz
12A, Palivová směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .
a Namontujte zpět:
- nosič akumulátoru,

a Připojte duritová potrubí chlazení, opatřená novými
objímkami, na:

- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),

- výstupní nádržku na chladicí kapalinu,
- přívodní potrubí chladicí kapaliny,
- chladič.

a Proveďte odvzdušnění chladicího systému (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

10A-40

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Proveďte naplnění okruhu posilovače řízení.
a Odvzdušněte okruh posilovače ř ízení, přičemž
otáčejte volantem do dorazové polohy při běžícím
motoru.

KLIMATIZACE
a Naplňte chladicí okruh (viz Klimatizace: Díly a
přípravky pro opravu) (MR 388, 62A, Klimatizace).

10A-41

10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790
Utahovací momentym

Potřebné speciální nářadí
Rou. 604-01

Přípravek
nábojů

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02
Mot. 1448

pro

znehybnění

Kleště na pružné objímky
(malý model)
Distancí kleště
objímky

Vytahovák na kulové čepy

Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Mot. 1390

Tav. 1747

25 Nm

upevňova c í
šrouby
převodky řízení na rámu

105 Nm

horn í
u p e vňovací
šrouby vzpěr rámu

21 Nm

šrouby dolních závěsů
tlumičů

105 Nm

matice kulových čepů
řízení

37 Nm

upevňova c í
šrouby
brzdových třmenů

105 Nm

upevňova c í
šrouby
ukostřovacích kabelů na
převodovce

21 Nm

upevňova c í
šrouby
výfukového vedení na
katalyzátoru

21 Nm

upevňovací šrouby dolního
o m e z ovače
momentu

105 Nm

21 Nm

na pružné

Tav. 476

Mot. 1159-03

upevňova c í
šrouby
manže t y
hnacího
hřídele na převodovce

Držák motoru na pravém
podélníku pro zásahy bez
demontáže motoru
Držák pro demontáž
a
zpětnou montáž pohonné
skupiny
Závitové tyče pro zásah na
rámu motoru

Utahovací momentym
upevňovací šrouby rámu

105 Nm

upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
závěsu na karoserii

62 Nm

upevňova c í
š roub
nízkotlakého potrubí
posilovače řízení na
horní části rámu

21 Nm

upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
závěsu na motoru

105 Nm

upevňova c í
šrouby
potrubí posilovače řízení
na držáku převodovky

21 Nm

upevňovací matici hlavy
závě su převodovky na
silentbloku

62 Nm

upevňova c í
šrouby
potrubí posilovače řízení
na převodovce

21 Nm

upevňov a c í
matici
silentbloku na kyvadlovém držáku

62 Nm

vysokotlaké potrubí na
čerpadle posilovače
řízení

21 Nm

upevňov a c í
šroub
ovládacího táhla řazení
na převodovce

27,5 Nm

upevňova c í
š roub
potrubí posilovače řízení
na čerpadle posilovače
řízení

8 Nm

upevňov a c í
šroub
ovládacího táhla řazení
na řadicí páce

27,5 Nm

upevňova c í
šrouby
potrubí klimatizace na
kompresoru klimatizace
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SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790
Utahovací momentym
upevňov a c í
šroub
potrubí klimatizace na
kompresoru

8 Nm

matice náboje

280 Nm

šrouby kol

105 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a
Poznámka:
Pro demontáž sestavy « motor - převodovka »
demontujte sestavu « motor - převodovka - hnací
hřídele - polonápravy - rám » .
24730

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- upevňovací přírubu akumulátoru (1) ,

DŮLEŽITÉ

- akumulátor,

Při tomto úkonu zajistěte vozidlo na zvedáku
popruhem, abyste předešli vzniku nestability.

- nosič akumulátoru,
- kryt pojistkové a reléové skříňky,

KLIMATIZACE

- nosiče pojistek a relé (2) z jejich držáků.

a Vypusťte chladicí okruh (viz Okruh chladicího média: Vypuštění a naplnění) (MR 388, 62A, Klimatizace).

a Odpojte konektor modulu žhavení (3) .
a Demontujte upevňovací matici kabelového svazku
(4) .

a Demontujte:
- masku motoru,
- přívodní vzduchové potrubí.

10A-43

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790

24734

a Odepněte kabeláž na ochranném krytu řídicí jednotky vstřikování v místě (5) .

24765

a Odpojte:
- konektory (7) řídicí jednotky vstřikování,

a Demontujte šrouby (6) ochranného krytu řídicí jednotky vstřikování.

- konektor kabeláže potenciometru pedálu akcelerace.
a Demontujte:

Poznámka:

- matice (8) řídicí jednotky vstřikování,

Šrouby ochranného krytu jsou šrouby s ochranou
proti odcizení, nelze je demontovat.

- řídicí jednotku vstřikování.
a Odepněte kabeláž motoru na držáku akumulátoru.

Odvrtejte tyto šrouby pomocí otočné vrtačky,
abyste je demontovali.

a Umístěte kabeláž s pojistkami a relé na motor.

a Demontujte ochranný kryt řídicí jednotky vstřikování.

a Demontujte:
- přední kola,
- matice nábojů pomocí přípravku (Rou. 604-01) ,
- ochranný kryt pod motorem,
- upevňovací šrouby předního nárazníku pod rámem
motoru,
- závěrné prvky,
- boční vložky podběhů.

10A-44

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790

24759

a Odpojte:
- horní duritové potrubí chlazení na chladiči,
- konektor (11) ventilační jednotky.
24798

a Odpojte konektor (9) snímače pro detekci vody na
naftovém filtru.

a Odepněte kabelový svazek ventilační jednotky na
držáku ventilační jednotky.
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

a Odepněte kabeláž konektoru snímače pro detekci
vody na naftovém filtru v místě (10) .

- v případě potřeby olej z motoru,

a Odpojte nízkotlaké duritové potrubí na čerpadle
posilovače řízení pomocí přípravku (Mot. 1202-01) ,
(Mot. 1202-02) nebo (Mot. 1448) a vypusťte okruh.

- v případě potřeby olej z převodovky,

a Demontujte:

a Vypusťte:

- chladicí okruh, prostřednictvím dolního duritového
potrubí chladiče, pomocí kleští na spony « CLIC »
(obj. č.: R100362978).
a Demontujte schránku vzduchového filtru (viz 12A,
Palivová směs, Schránka vzduchového filtru:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .

- olejovou nádržku posilovače řízení,
- vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení,
- nízkotlaké potrubí na olejové nádržce pomocí
přípravku (Mot. 1202-01) , (Mot. 1202-02) nebo
(Mot. 1448) ,
- upevň ovací šroub vysokotlakého potrubí na
čerpadle posilovače řízení.

10A-45

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790
a Demontujte upevňovací šrouby (15) ukostřovacích
kabelů na převodovce.

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE nebo
BĚŽNÁ KLIMATIZACE nebo OB. TOPENÍ
S RECIRKULACÍ

UPOZORNĚNÍ
Ochraňte citlivé oblasti před potřísněním palivem.
a Odpojte přívodní a vratné naftové potrubí.
a Umístěte na palivová potrubí zaslepovací uzávěry.
KLIMATIZACE

24762

24791

a Odpojte konektor tlakového spínače klimatizace.
a Demontujte:
- upevňovací úchyt (16) potrubí klimatizace na kompresoru,
24766

- upevňovací sponu (17) potrubí klimatizace na kompresoru,

a Demontujte upevňovací šroub (12) nízkotlakého potrubí posilovače řízení na horní straně rámu motoru.

- upevňovací šrouby (18) potrubí klimatizace na
kompresoru.

a Demontujte upevňovací šrouby vysokotlakého potrubí.

a Odpojte potrubí klimatizace na kompresoru.

- na převodovce (13) ,
- na držáku převodovky (14) .

Poznámka:

a Umístěte nízkotlaké potrubí posilovače řízení na
horní stranu převodovky.

10A-46

Umístěte na potrubí zátky, abyste zamezili vniknutí vlhkosti do okruhu.

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790

24741

a Odpojte:
- duritová potrubí chlazení (19) na přívodním potrubí
chladicí kapaliny,

102263

a Vyjměte duritová potrubí chlazení z jejich držáku
(21) .
a Odpojte:

- duritová potrubí chlazení (20) na výstupní nádržce
na chladicí kapalinu.

- přípojku (22) na vývěvě,
- duritové potrubí chlazení (23) na výstupní nádržce
na chladicí kapalinu,
a Demontujte oba upevňovací šrouby převodky řízení.
a Uvažte převodku řízení ke karoserii.

24766

a Vyšroubujte horní upevňovací šrouby (24) vzpěr rámu.

10A-47

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

107935

a Demontujte:
107933

- brzdové třmeny (25) a uvažte je k tlumičům,
- kulové čepy řízení (26) pomocí přípravku (Tav.
476) ,

a Vytlačte levý hnací hřídel z těhlice, přičemž těhlicí
otáčejte.

- šrouby (27) dolních závěsů tlumičů.

a Demontujte levý hnací hřídel na straně kola.
a Demontujte:
- upevňovací šrouby (28) manžety hnacího hřídele,
- hnací hřídel na straně převodovky.
Poznámka:
Zkontrolujte, zda nelze válečky hnacího hřídele
vyjmout rukou. Pokud lze, zkontrolujte při zpětné
montáži, zda nejsou jehly spadlé v převodovce.
a Protáhněte nízkotlaké potrubí posilovače řízení na
horní stranu víka převodovky.

10A-48

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790

24747

a Demontujte:

109214

a Demontujte upevňovací šroub (32) vidlice ovládání
převodovky.

- ovládací lanko spojky ze zarážky návleku (29) ,
- ovládací lanko spojky z vidlice spojky (30) .

24758

a Demontujte zadní kyvadlový závěs.

109213

a Demontujte ochranný kryt (3 1) ovládací páky
převodovky.

10A-49

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108352

a Demontujte:

109495

- upevňovací šroub (3 3) táhla na ovládací páce
převodovky,

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.

- ovládací táhlo převodovky.

102114
102076

a Demontujte upevňovací šrouby (34) výfukového vedení na katalyzátoru.

a
Poznámka:
Označte polohu hlavy kyvadlového závěsu na
karoserii.

a Uvažte výfukové vedení na karoserii.
Poznámka:
Táhněte výfukové vedení směrem dozadu.

a Demontujte sestavu pravého kyvadlového závěsu
motoru.

10A-50

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790

20847

a Podložte motor na pravé straně rámu motoru:
- umístěte pryžovou podložku (35) mezi rám a držák
čerpadla posilovače řízení, v přední části motoru,
- umístěte přípravek (Mot. 1159-03) (36) mezi rám
motoru a blok válců v zadní části motoru.
- Spusťte motor dolů, abyste jej znehybnili na pravé
straně rámu motoru.

102112

a Demontujte upevňovací matici (37) hlavy závěsu
převodovky na silentbloku převodovky.
a Poklepejte na upevňovací kolík převodovky pomocí
bronzového trnu, abyste oddělili sestavu « motoru
a převodovky » od karoserie.
a Demontujte silentblok převodovky (38) .

107930

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.
109230

a Podložte převodovku na levé straně rámu motoru:
- Umístěte pod převodovku pryžovou podložku (39) .
- Spusťte převodovku dolů, abyste ji znehybnili na
levé straně rámu motoru.

10A-51

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790

17765

a Umístěte přípravek (Mot. 1390) pod rám.
a Spusťte vozidlo dolů až na úroveň čtyř opěrek
přípravku (Mot. 1390).

108574

a Seřiďte polohu opěrek, abyste zajistili dobrou stabilitu rámu na přípravku (Mot. 1390).
a Uveďte opěrky do styku pod rám v místě (40) .
a Demontujte upevňovací šrouby rámu motoru.
a Zvedněte vozidlo, abyste oddělili sestavu « motor převodovka - hnací hřídele - polonápravy - rám
motoru » od karoserie.
Poznámka:
Ujistěte se, že žádný prvek nebrání průchodu
karoserie kolem sestavy « motor-převodovka » .

Poznámka:
Př i zásahu vyžadujícím oddělení sestavy
« motoru a převodovky od rámu» pečlivě
označte polohu motoru na rámu, př ičemž
označte polohu přípravku (Mot. 1159-03)
a převodovky vzhledem k rámu.

10A-52

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

109495

107927

a Použijte dvě závitové tyče přípravku (Tav. 1747) na
předních upevněních rámu, abyste vedli rám při
montáži sestavy « motor-převodovka » .
a Namontujte zpět upevňovací šrouby rámu motoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby rámu (105 Nm).

107930

a Použijte přípravek (Mot. 1453) pro umístění kyvadlového závěsu sestavy « motor-převodovka » .
a Namontujte zpět:
- pravý kyvadlový závěs, přičemž dodržte označení
provedené na karoserii při demontáži,
- levý kyvadlový závěs.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
závěsu na karoserii (62 Nm) ,
- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
závěsu na motoru (105 Nm) ,
- upevňovací matici hlavy závěsu převodovky na
silentbloku (62 Nm) ,
- upevňovací matici silentbloku na kyvadlovém
držáku (62 Nm).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Odstraňte:
- pryžové podložky,

10A-53

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790
a Namontujte zpět výfukové vedení na katalyzátor.

- přípravek (Mot. 1159-03).
a Potřete tukem MOLYKOTE 33 upevňovací čepy
ovládacího táhla převodovky.
a Namontujte zpět ovládací táhlo převodovky.

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby výfukového vedení na katalyzátoru (21
Nm).
a Namontujte zpět dolní omezovač momentu.

a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub ovládacího táhla řazení na
převodovce (27,5 Nm) ,

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby dolního omezovače momentu (105 Nm).

- upevňovací šroub ovládacího táhla řazení na
řadicí páce (27,5 Nm).

L90, a K9K, a 790, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

a Umístěte ochranný kryt ovládací páky převodovky.

a Umístěte zpět nízkotlaké potrubí posilovače řízení.

a Namontujte zpět ovládací lanko spojky.

a Namontujte zpět upevňovací šroub nízkotlakého potrubí posilovače řízení na horní straně rámu motoru.

a Namontujte zpět levý hnací hřídel.

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub nízkotlakého potrubí posilovače řízení na
horní části rámu (21 Nm).

a Namontujte zpět upevň ovací šrouby manžety
hnacího hřídele na převodovce.

a Namontujte zpět upevňovací šrouby potrubí
posilovače řízení:

L90, a K9K, a 790, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby manžety hnacího hřídele na převodovce
(25 Nm).

- na držáku převodovky,
- na převodovce.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky (21 Nm) ,

a Potřete upevňovací šrouby brzdových třmenů
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.

- upevňovací šrouby potrubí posilovače řízení na
převodovce (21 Nm).

a Namontujte zpět:
- upevňovací šrouby převodky řízení,
- horní upevňovací šrouby vzpěr rámu motoru,

L90, a K9K, a 790, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a
BĚŽNÁ KLIMATIZACE

- šrouby dolních závěsů tlumičů,
- kulové čepy řízení,

a Připojte:

- brzdové třmeny.

- nízkotlaké duritové potrubí na čerpadle posilovače
řízení pomocí přípravku (Mot. 1202-01) , (Mot.
1202-02) nebo (Mot. 1448) ,

a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby převodky řízení na rámu
(105 Nm) ,

- vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení,

- horní upevňovací šrouby vzpěr rámu (21 Nm) ,

- nízkotlaké potrubí na olejové nádržce.

- šrouby dolních závěsů tlumičů (105 Nm) ,
- matice kulových čepů řízení (37 Nm) ,

a Utáhněte na předepsaný moment vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení (21 Nm).

- upevňovací šrouby brzdových třmenů (105
Nm).

a Namontujte zpě t upevň ovací šrouby potrubí
posilovače řízení na čerpadle posilovače řízení.

a Namontujte zpět ukostřovací kabely na převodovku.

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub potrubí posilovač e řízení na čerpadle
posilovače řízení (21 Nm).

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ukostřovacích kabelů na převodovce (21
Nm).
a Vyměňte těsnicí kroužek mezi výfukovým vedením
a katalyzátorem.

a Připojte konektor ventilační jednotky.

10A-54

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 790
a Připněte kabelový svazek ventilační jednotky.

a Zkontrolujte seřízení spojkového pedálu.

a Připojte duritová potrubí chlazení opatřená novými
objímkami na:

a Namontujte zpět:
- upevňovací šrouby nárazníku pod rámem motoru,

- výstupní nádržku na chladicí kapalinu,

- ochranný kryt pod motorem.
a Namontujte zpět matice nábojů pomocí přípravku
(Rou. 604-01).

- přívodní potrubí chladicí kapaliny,
- chladič.
a Připojte přívodní a vratné palivové potrubí na vysokotlakém čerpadle.
a Naplňte naftový okruh plnicím čerpadlem (viz 13A,
Přívod paliva, Naftový filtr: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13A-5) .

a Utáhněte na předepsaný moment matice náboje
(280 Nm).
a Namontujte zpět přední kola.
a Utáhněte na předepsaný moment šrouby kol (105
Nm).
a Namontujte zpět:

a Proveďte:

- nosič akumulátoru,

- v případě potřeby naplnění motoru olejem,

- držáky pojistek a relé,

- naplnění převodovky olejem.

- řídicí jednotku vstřikování (viz 13B, Vstřikování
nafty, Řídicí jednotka vstřikování nafty:
Demontáž a zpětná montáž, strana 13B-13) ,

a Naplňte (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém:
Vypušt ě ní a naplnění, strana 1 9 A - 9)
a odvzdušněte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

- ochranný kryt řídicí jednotky vstřikování,
- akumulátor,
- upevňovací přírubu akumulátoru,

L90, a K9K, a 790, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a
BĚŽNÁ KLIMATIZACE

- nosiče pojistek a relé do jejich držáků,
- kryt pojistkové a reléové skříňky.

a Proveďte naplnění okruhu posilovače řízení.
a Odvzdušněte okruh posilovače ř ízení, přičemž
otáčejte volantem z jedné dorazové polohy do druhé
při běžícím motoru.

a Namontujte zpět schránku vzduchového filtru (viz
12A, Palivová směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
L90, a K9K, a 790, a KLIMATIZACE
a Naplňte chladicí okruh (viz Klimatizace: Díly a
přípravky pro opravu) (MR 388, 62A, Klimatizace).

L90, a K9K, a 790, a KLIMATIZACE
a Namontujte zpět:
- upevňovací šrouby potrubí klimatizace na kompresoru klimatizace,
- upevňovací úchyt potrubí klimatizace na kompresoru.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby potrubí klimatizace na kompresoru klimatizace (8 Nm) ,
- upevňovací šroub potrubí klimatizace na kompresoru (8 Nm).

10A-55

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792 nebo 794
Utahovací momentym

Potřebné speciální nářadí
Rou. 604-01

Přípravek
nábojů

pro

znehybnění

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

Tav. 476

Vytahovák na kulové čepy

Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Mot. 1159-03

Držák motoru na pravém
podélníku pro zásahy bez
demontáže motoru

Mot. 1390

Držák pro demontáž
a
zpětnou montáž pohonné
skupiny

Tav. 1747

na pružné

Závitové tyče pro zásah na
rámu motoru

Utahovací momentym

upevňova c í
šrouby
ukostřovacích kabelů na
převodovce

21 Nm

upevňova c í
š roub
nízkotlakého potrubí
posilovače řízení na
horní části rámu

21 Nm

upevňova c í
šrouby
potrubí posilovače řízení
na držáku převodovky

21 Nm

upevňova c í
š roub
potrubí posilovače řízení
na převodovce

21 Nm

upevňova c í
šrouby
hřebenové tyče řízení
na rámu motoru

105 Nm

horní upevňovací šroub
vzpěr rámu

21 Nm

šrouby dolních závěsů
tlumičů

105 Nm

matice kulových čepů
řízení

37 Nm

upevňova c í
šrouby
brzdových třmenů

105 Nm
8 Nm

upevňovací šrouby rámu

105 Nm

upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
držáku na karoserii

62 Nm

upevňova c í
matice
expanzní nádržky

8 Nm

upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
držáku na motoru

62 Nm

upevňova c í
šrouby
potrubí klimatizace na
kompresoru klimatizace

8 Nm

upevňov a c í
matici
držáku převodovky na
pružném bloku

62 Nm

upevňova c í
ú c hyt
potrubí klimatizace na
kompresoru

21 Nm

upevňov a c í
matice
pružného bloku na
lev é m
k y v a d l ovém
držáku

105 Nm

vysokotlaké potrubí na
čerpadle posilovače
řízení

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
výfukového vedení na
katalyzátoru

21 Nm

upevňova c í
š roub
potrubí posilovače řízení
na čerpadle posilovače
řízení

upevňov a c í
šroub
omezovače momentu

105 Nm

matice náboje

10A-56

280 Nm

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792 nebo 794

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a
Poznámka:
Demontáž sestavy « motor - převodovka » se
provádí demontáží sestavy « motor - převodovka
- hnací hřídele - polonápravy - rám motoru » .
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
DŮLEŽITÉ
Při tomto úkonu zajistěte vozidlo na zvedáku
popruhem, abyste předešli vzniku nestability.
24730

KLIMATIZACE
a Vypusťte chladicí okruh (viz Okruh chladicího média: Vypuštění a naplnění) (MR 388, 62A, Klimatizace).

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- upevňovací přírubu akumulátoru (1) ,

a Demontujte:

- akumulátor,

- masku motoru,

- jímku pro zachycování elektrolytu pod akumulátorem,

- přívodní vzduchovou trubici.

- kryt pojistek a relé,
- nosiče pojistek a relé (2) z jejich držáků.
a Odpojte konektor modulu žhavení (3) .
a Demontujte upevňovací matici kabelového svazku
(4) .

10A-57

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792 nebo 794

24734

a Odepněte kabeláž na ochranném krytu řídicí jednotky vstřikování v místě (5) .

24765

a Odpojte:

a Demontujte šrouby (6) ochranného krytu řídicí jednotky vstřikování.

- konektory (7) řídicí jednotky vstřikování,
- konektor potenciometru pedálu akcelerace.

Poznámka:

a Demontujte:

Jedná se o šrouby proti odcizení, které nelze
demontovat.

- matice (8) řídicí jednotky vstřikování,

Odvrtejte tyto šrouby pomocí otočné vrtačky,
abyste je demontovali.

- řídicí jednotku vstřikování.

a Demontujte ochranný kryt řídicí jednotky vstřikování.

a Odepněte kabeláž motoru na držáku akumulátoru.
a Umístěte kabeláž s pojistkami a relé na motor.
a Demontujte:
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388A, 35A, Kola a pneumatiky),
- matice nábojů pomocí přípravku (Rou. 604-01) ,
- ochranný kryt pod motorem,
- plastový kryt pod naftovým filtrem,
- plastový kryt pod jednotkou elektrického čerpadla
posilovače řízení,
- boční vložky podběhů.
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).

10A-58

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792 nebo 794

24798

a Odpojte konektor (9) snímače pro detekci vody na
naftovém filtru.

24819

a Odpojte vzduchová potrubí v místě (1 1)
výměníku vzduch-vzduch.

na

a Odepněte konektor snímače pro detekci vody na
naftovém filtru v místě (10) .
a Vypusťte:
- v případě potřeby olej z motoru,
- olej z převodovky,
- chladicí systém (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Demontujte schránku vzduchového filtru (viz 12A,
Palivová směs, Schránka vzduchového filtru:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .
a Odpojte:
- konektor ventilační jednotky,
- přípojku vývěvy.
a Odepněte kabelový svazek na držáku ventilační jednotky.
24827

a Odpojte:
- vzduchové potrubí (12) na sestavě EGR,
- vzduchové potrubí mezi turbokompresorem
a výměníkem vzduch-vzduch v místě (13) .
a Demontujte:
- upevňovací matici (14) vzduchového potrubí na
převodovce,
- vzduchová potrubí na výměníku vzduch-vzduch.

10A-59

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
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K9K, a 792 nebo 794

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

a Odepněte potrubí posilovače ř ízení na držáku
ventilační jednotky.
a Odpojte nízkotlaké duritové potrubí na čerpadle
posilovače řízení pomocí přípravku (Mot. 1202-01) ,
(Mot. 1202-02) nebo (Mot. 1448).
a Demontujte:
- olejovou nádržku posilovače řízení,
- vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení,
- nízkotlaké potrubí na olejové nádržce pomocí
přípravku (Mot. 1202-01) , (Mot. 1202-02) nebo
(Mot. 1448) ,
- upevň ovací šroub vysokotlakého potrubí na
čerpadle posilovače řízení.
UPOZORNĚNÍ
Ochraňte citlivé oblasti před potřísněním palivem.

24791

a Odpojte přívodní a vratné palivové potrubí na vysokotlakém čerpadle.

a Odpojte:
- konektor tlakového spínače klimatizace,
- konektor vyhřívacího odporu na držáku ventilační
jednotky.

a Umístěte na palivová potrubí zaslepovací uzávěry.

a Demontujte:
- upevňovací úchyt (15) potrubí klimatizace na kompresoru,
- upevňovací objímku (16) potrubí klimatizace na
kompresoru,
- upevňovací šrouby (17) potrubí klimatizace na
kompresoru.
a Odpojte potrubí klimatizace na kompresoru.
Poznámka:
Umístěte na potrubí zátky, abyste zamezili vniknutí vlhkosti do okruhu.
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10A

K9K, a 792 nebo 794

24825

a Demontujte upevňovací matice vyrovnávací
nádržky.
a Vyjměte duritová potrubí chlazení z jejich držáků
(18) .

24766

a Demontujte horní upevňovací šrouby (21) vzpěr
rámu motoru.

a Odstraňte vyrovnávací nádržku.
a Odpojte:

- duritové potrubí chlazení (19) na výstupní nádržce
na chladicí kapalinu,
- duritová potrubí chlazení v místě (20) .
a Demontujte upevňovací šrouby hřebenové tyče
řízení na rámu.
a Uvažte hřebenovou tyč řízení ke karoserii.

107935

a Demontujte:

- brzdové třmeny (22) a uvažte je k tlumičům,
- kulové čepy řízení (23) pomocí přípravku (Tav.
476) ,
- šrouby (24) dolních závěsů tlumičů.

10A-61

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792 nebo 794

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Vymontujte levý hnací hřídel (viz Hnací hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 29A, Hnací hřídel).

24766

24762

a Demontujte upevňovací šrouby vysokotlakého potrubí posilovače řízení.
- na převodovce v místě (26) ,

a Demontujte upevňovací šroub nízkotlakého potrubí
posilovače řízení na horní straně rámu motoru. (25)

- na držáku převodovky v místě (27) .
a Protáhněte nízkotlaké potrubí posilovače řízení horní stranou víka převodovky.
a Demontujte upevňovací šrouby (28) ukostřovacích
kabelů na převodovce.
a Pomocí stříkačky vypusťte nádržku na brzdovou kapalinu až po přípojku potrubí ovládacího válce spojky.

10A-62
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Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792 nebo 794

24810

24817

a Odpojte potrubí ovládání spojky na pracovním válci
spojky po stisknutí upevňovací spony (29) .
UPOZORNĚNÍ
Netahejte za sponu. Každá chybná manipulace
vyžaduje výměnu potrubí.
a Umístěte na potrubí ovládání spojky zaslepovací
uzávěr.

109149

a Demontujte:

24758

- ovládací lanka řazení na převodovce v místě (30)
pomocí šroubováku,
- ovládací lanka řazení z bovdenů, po stisknutí (31)
(A) .

a Demontujte dolní omezovač momentu.

10A-63

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
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10A

K9K, a 792 nebo 794

102076

a Demontujte upevňovací šrouby (32) výfukového vedení na katalyzátoru.

102114

a

a Upevněte výfukové potrubí ke karosérii.

Poznámka:
Označte polohu hlavy kyvadlového závěsu na
karoserii.

Poznámka:
Táhněte výfukové vedení směrem dozadu.

a Demontujte sestavu pravého kyvadlového závěsu
motoru.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

109495

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.

10A-64
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10A

K9K, a 792 nebo 794

20847

a Podložte motor na pravé straně rámu motoru:
- umístěte pryžovou podložku mezi rám motoru
a držák čerpadla posilovače řízení v přední části
motoru, (33)
- umístěte přípravek (Mot. 1159-03) (34) mezi rám
motoru a blok válců v zadní části motoru.
- Spusťte motor dolů, abyste jej znehybnili na pravé
straně rámu motoru.

102112

a Demontujte upevňovací matici (35) hlavy závěsu
převodovky na silentbloku převodovky.
a Poklepejte na upevňovací kolík převodovky pomocí
bronzového trnu, abyste oddělili sestavu « motor převodovka » od karoserie.
a Demontujte silentblok převodovky (36) .

107930

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.

109230

a Podložte převodovku na levé straně rámu motoru:
a Umístěte pod převodovku pryžovou podložku (37) .
a Spusťte převodovku dolů, abyste ji znehybnili na
levé straně rámu motoru.

10A-65

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792 nebo 794
a
Poznámka:
Ujistěte se, že žádný prvek nebrání průchodu
karoserie kolem sestavy « motor - převodovka » .

Poznámka:
Při zásahu vyžadujícím oddělení sestavy motoru
a převodovky od rámu, pečlivě označte polohu
motoru na rámu, vyznačením polohy přípravku
(Mot. 1159-03) a převodovky vzhledem k rámu
motoru.
17765

a Umístěte přípravek (Mot. 1390) pod rám.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

a Spusťte vozidlo dolů až na úroveň čtyř opěrek
přípravku (Mot. 1390).

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a V případě standardní výměny motoru (viz NT
6006A, Vznětový motor - Vysokotlaký Common
Rail - 4válcový s litinovým blokem, 10A, Sestava
motoru a dolní č ást motoru, Standardní
výměna).
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

108574

a Seřiďte polohu opěrek, abyste zajistili dobrou stabilitu rámu na přípravku (Mot. 1390).
a Uveďte opěrky do styku pod rám v místě () .
a Zvedněte vozidlo, abyste oddělili sestavu « motor převodovka - hnací hřídele - polonápravy - rám
motoru » od karoserie.
107927

a Použijte dvě závitové tyče přípravku (Tav. 1747) na
předních upevněních rámu, abyste vedli rám při
montáži sestavy « motor - převodovka » .
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby rámu (105 Nm).

10A-66

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
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10A

K9K, a 792 nebo 794
- přípravek (Mot. 1159-03).
a Vyměňte těsnicí kroužek mezi výfukovým vedením
a katalyzátorem.
a Namontujte zpět výfukové vedení na katalyzátor.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby výfukového vedení na katalyzátoru (21
Nm).
a Namontujte zpět dolní omezovač momentu.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub omezovače momentu (105 Nm).
a Namontujte zpět ovládací lanka na převodovku.
109495

a Připojte potrubí ovládání spojky na pracovní válec.
a Odvzdušněte systém ovládání spojky (viz Okruh
spojky: Odvzdušnění) (MR 388, 37A, Ovládání
mechanických prvků).
a Namontujte zpět ukostřovací kabely na převodovku.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ukostřovacích kabelů na převodovce (21
Nm).

107930

a Použijte přípravek (Mot. 1453) pro umístění kyvadlového závěsu sestavy « motor - převodovka » .
a Namontujte zpět:
- sestavu pravého kyvadlového závěsu za dodržení
označení provedeného při demontáži na karoserii,
- levý kyvadlový závěs.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
držáku na karoserii (62 Nm).
- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
držáku na motoru (62 Nm) ,
- upevňovací matici držáku převodovky na
pružném bloku (62 Nm).
- upevňovací matice pružného bloku na levém
kyvadlovém držáku (105 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Odstraňte:
- pryžové podložky,

10A-67
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ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

KLIMATIZACE

a Umístěte nízkotlaké potrubí posilovače řízení dolní
stranou víka převodovky.

a Namontujte zpět:
- potrubí klimatizace na kompresoru,

a Namontujte levý hnací hřídel (viz Hnací hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 29A, Hnací hřídel).

- upevňovací šrouby potrubí klimatizace na kompresoru,

a Umístěte nízkotlaké potrubí posilovače řízení.

- upevňovací objímku potrubí klimatizace na kompresoru,

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub nízkotlakého potrubí posilovače řízení na
horní části rámu (21 Nm).

- upevňovací úchyt potrubí klimatizace na kompresoru.

a Namontujte zpět upevň ovací šrouby potrubí
posilovače řízení:

a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby potrubí klimatizace na kompresoru klimatizace (8 Nm) ,

- na držáku převodovky,

- upevňovací úchyt potrubí klimatizace na kompresoru (8 Nm).

- na převodovce.
a Utáhněte na předepsaný moment:

a Připojte:

- upevňovací šrouby potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky (21 Nm) ,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
převodovce (21 Nm).
a Potřete upevňovací šrouby brzdových třmenů
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.

- konektor vyhřívacího odporu na držáku ventilační
jednotky,
- konektor tlakového spínače klimatizace.
a Připojte přívodní a vratné palivové potrubí na vysokotlakém čerpadle.

a Namontujte zpět:
- upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení,
- horní upevňovací šrouby vzpěr rámu motoru,
- šrouby dolních závěsů tlumičů,
- kulové čepy řízení,
- brzdové třmeny.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení na
rámu motoru (105 Nm) ,
- horní upevňovací šroub vzpěr rámu (21 Nm) ,
- šrouby dolních závěsů tlumičů (105 Nm) ,
- matice kulových čepů řízení (37 Nm) ,
- upevňovací šrouby brzdových třmenů (105
Nm).
a Namontujte zpět:
- duritová potrubí chlazení,
- vyrovnávací nádržku.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice expanzní nádržky (8 Nm).

10A-68

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792 nebo 794

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
a Připojte:
- nízkotlaké duritové potrubí na čerpadle posilovače
řízení pomocí přípravku (Mot. 1202-01) , (Mot.
1202-02) nebo (Mot. 1448) ,
- vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení,
- nízkotlaké potrubí na olejové nádržce.
a Utáhněte na předepsaný moment vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení (21 Nm).
a Namontujte zpět upevň ovací šrouby potrubí
posilovače řízení na čerpadle posilovače řízení.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub potrubí posilovač e řízení na čerpadle
posilovače řízení (21 Nm).
a Namontujte zpět olejovou nádržku posilovače řízení.
a Připněte potrubí posilovače řízení na držáku
ventilační jednotky.
a Namontujte zpět:
- potrubí z výměníku vzduch-vzduch,
- upevň ovací matici vzduchového potrubí na
převodovce.
a Připojte:
- přípojku na vývěvě,
- konektor ventilační jednotky.
a Připněte kabelový svazek ventilační jednotky.
a Proveďte:
- v případě potřeby naplnění motoru olejem,
- naplnění převodovky olejem,
- naplnění chladicího okruhu (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana
19A-9) .

10A-69
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Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a 792 nebo 794
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388A, 80A, Akumulátor).

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

a Proveďte odvzdušnění chladicího systému (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

a Proveďte naplnění okruhu posilovače řízení.
a Odvzdušněte okruh posilovače ř ízení, přičemž
otáčejte volantem z jedné dorazové polohy do druhé
při běžícím motoru.
a Naplňte naftový okruh plnicím čerpadlem (viz 13A,
Přívod paliva, Naftový filtr: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13A-5) .
a Namontujte zpět:

KLIMATIZACE
a Naplňte okruh chladicím médiem (viz Okruh chladicího média: Vypuštění a naplnění) (MR 388A,
62A, Klimatizace).

- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).
- ochranný kryt pod motorem,
- matice nábojů pomocí přípravku (Rou. 604-01).
a Utáhněte na předepsaný moment matice náboje
(280 Nm).
a Namontujte zpět:
- plastový kryt pod naftovým filtrem,
- plastový kryt pod jednotkou elektrického čerpadla
posilovače řízení,
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388A, 35A, Kola a pneumatiky),
- jímku pro zachycování elektrolytu pod akumulátorem,
- držáky pojistek a relé,
- řídicí jednotku vstřikování (viz 13B, Vstřikování
nafty, Řídicí jednotka vstřikování nafty:
Demontáž a zpětná montáž, strana 13B-13) ,
- ochranný kryt řídicí jednotky vstřikování.
- Připněte kabeláž na ochranném krytu řídicí jednotky vstřikování.
a Namontujte zpět upevňovací matici kabelového svazku.
a Připojte konektor modulu žhavení.
a Namontujte zpět:
- nosiče pojistek a relé do jejich držáků,
- víko pojistkové a reléové skříňky,
- akumulátor,
- upevňovací přírubu akumulátoru,
- schránku vzduchového filtru. (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8)
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Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M
Utahovací momentym

Potřebné speciální nářadí
Rou. 604-01

Přípravek
nábojů

pro

znehybnění

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

Tav. 476

Vytahovák na kulové čepy

Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

na pružné

Mot. 1159-03

Držák motoru na pravém
podélníku pro zásahy bez
demontáže motoru

Mot. 1390

Držák pro demontáž
a
zpětnou montáž pohonné
skupiny

Tav. 1747

Závitové tyče pro zásah na
rámu motoru

Utahovací momentym

upevňova c í
š roub
ovládacího táhla řazení
na převodovce

27,5 Nm

upevňova c í
šrouby
manže t y
hnacího
hřídele na převodovce

25 Nm

upevňova c í
šrouby
hřebenové tyče řízení
na rámu motoru

105 Nm

horní upevňovací šroub
vzpěr rámu

21 Nm

šrouby dolních závěsů
tlumičů

105 Nm

matice kulových čepů
řízení

37 Nm

upevňova c í
šrouby
brzdových třmenů

105 Nm

upevňova c í
šrouby
ukostřovacích kabelů na
převodovce

21 Nm

uchycení výfukové trubice na katalyzátoru

21 Nm
21 Nm

upevňovací šrouby rámu

105 Nm

upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
držáku na karoserii

62 Nm

upevňova c í
š roub
nízkotlakého potrubí
posilovače řízení na
rámu

21 Nm

upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
držáku na motoru

62 Nm

upevňova c í
šrouby
potrubí posilovače řízení
na držáku převodovky

21 Nm

upevňovací matici hlavy
závě su převodovky na
pružném bloku

62 Nm

upevňova c í
šrouby
potrubí posilovače řízení
na převodovce

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
pružného bloku na
lev é m
k y v a d l ovém
držáku

105 Nm

upevňova c í
š roub
potrubí posilovače řízení
na bloku válců
upevňova c í
šrouby
potrubí klimatizace na
kompresoru klimatizace

8 Nm

upevňov a c í
šroub
ovládacího táhla řazení
na převodovce

27,5 Nm

upevňova c í
ú c hyt
potrubí klimatizace na
kompresoru

8 Nm

matice náboje

10A-71

280 Nm

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M
a Demontujte:

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

a

- matice nábojů pomocí přípravku (Rou. 604-01) ,
- ochranný kryt pod motorem,

Poznámka:

- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).

Pro demontáž sestavy « motor - převodovka »
demontujte sestavu « motor - převodovka - hnací
hřídele - polonápravy - rám » .
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
DŮLEŽITÉ
Při tomto úkonu zajistěte vozidlo na zvedáku
popruhem, abyste předešli vzniku nestability.
a Zajištění vozidla popruhem (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací prostředky).
KLIMATIZACE
a Vypusťte chladicí okruh (viz Klimatizace: Díly a
přípravky pro opravu) (MR 388, 62A, Klimatizace).

116569

a Demontujte:
- závěrné prvky (1) ,
- boční vložky podběhů (2) .

a Demontujte:

a Vypusťte:

- přívodní vzduchovou trubici,
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- ochranný kryt rampy vstřikování,
- nosič akumulátoru,
- řídicí jednotku vstřikování (viz 17B, Vstřikování
benzínu, Řídicí jednotka vstřikování benzinu
Demontáž a zpětná montáž, strana 17B-12) .
a Odepněte držák pojistek a relé kabeláže motoru
z jejich držáků na pojistkové a reléové skříňce
v motorovém prostoru.
a Odepněte kabeláž motoru na drž áku nosiče akumulátoru.
a Umístěte kabeláž motoru s pojistkami a relé na motor.

10A-72

- v případě potřeby olej z motoru, (viz 10A, Sestava
motoru a dolní část motoru, Motorový olej:
Vypuštění a naplnění, strana 10A-12)
- olej z převodovky (viz Oleje do mechanické
převodovky: Vypuštění a naplnění) (MR 388,
21A, Mechanická převodovka),
- chladicí systém (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Odpojte:
- nízkotlaké duritové potrubí na čerpadle posilovače
řízení pomocí přípravku (Mot. 1202-01) , (Mot.
1202-02) nebo (Mot. 1448) a vypusťte okruh,
- konektor tlakového spínače posilovače řízení.
a Demontujte:
- olejovou nádržku posilovače řízení,
- vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení,
- nízkotlaké potrubí na olejové nádržce pomocí
přípravku (Mot. 1202-01) , (Mot. 1202-02) nebo
(Mot. 1448) ,
- upevňovací šroub vysokotlakého potrubí na bloku
válců.
116567

a Odepněte potrubí posilovače řízení na držáku
ventilační jednotky.

a Odpojte:
- přívodní palivové potrubí (3) na rampě vstřikování,
- potrubí pro zpětné odsávání palivových par (4) ,
- vodič konektoru elektromagnetického ventilu recirkulace palivových par (5) na elektromagnetickém
ventilu.

24762

a Demontujte upevňovací šroub (8) nízkotlakého potrubí posilovače řízení na horní straně rámu motoru.

109396

a Odpojte:
- horní duritové potrubí chlazení (6) na chladiči,
- konektory (7) ventilační jednotky.

10A-73

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

108107

a Odpojte konektor tlakového spínače (13) klimatizace.
a Demontujte upevňovací šrouby (14) potrubí klimatizace na kompresoru.
24766

a Demontujte upevňovací šrouby vysokotlakého potrubí.

a Odpojte potrubí klimatizace na kompresoru.
Poznámka:

- na převodovce v místě (9) ,

Umístěte na potrubí zátky, abyste zamezili vniknutí vlhkosti do okruhu.

- na držáku převodovky v místě (10) .

a Demontujte upevňovací šrouby (11) ukostřovacích
kabelů na převodovce.
KLIMATIZACE

116644

a Demontujte upevňovací úchyt (12) potrubí klimatizace na kompresoru.

116559

a Odpojte:
- duritová potrubí chlazení v místě (15) na přívodním
potrubí chladicí kapaliny,
- podtlakové potrubí na rozvaděč sání.

10A-74

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

116637

a Odpojte duritová potrubí chlazení (16) na výstupní
nádržce na chladicí kapalinu.

24766

a Demontujte horní upevňovací šrouby (18) vzpěr
rámu motoru.

107935
116657

a Demontujte:

a Demontujte:

- upevň ovací šrouby (17) tepelného krytu na
převodce řízení,
- tepelný ochranný kryt na převodce řízení,

- šrouby držáku brzdových třmenů a (19) upevněte
je k tlumičům,
- kulové čepy řízení (20) pomocí přípravku (Tav.
476) ,
- šrouby (21) dolních závěsů tlumičů.

- dva upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení na
rámu.
a Uvažte hřebenovou tyč řízení ke karoserii.

10A-75

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

JH3

a Vytlačte levý hnací hřídel z těhlice, přičemž těhlicí
otáčejte.
a Demontujte levý přední hnací hřídel na straně kola.

24747

a Vyjměte:
- ovládací lanko spojky ze zarážky návleku (23) ,
107933

- ovládací lanko spojky z vidlice spojky (24) .

a Demontujte:
- tři upevň ovací šrouby (22) manžety hnacího
hřídele na převodovce,
- přední hnací hřídel na straně převodovky.
a
Poznámka:
Zkontrolujte, zda nelze válečky hnacího hřídele
vyjmout rukou. Pokud lze, zkontrolujte při zpětné
montáži, zda nejsou jehličky spadnuté
v převodovce.
a Protáhněte nízkotlaké potrubí posilovače řízení nad
víkem převodovky.

109213

a Vyjměte pryžový ochranný kryt (25) ovládací páky
převodovky.

10A-76

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

JR5

109214

a Demontujte upevňovací šroub (26) vidlice ovládání
převodovky.

118882

108352

a Demontujte:
- upevňovací šroub (2 7) táhla na ovládací páce
převodovky,
- ovládací táhlo převodovky.
109149

a Odepněte:
- ovládací lanka řazení na převodovce v místě (28)
pomocí šroubováku,
- ovládací lanka ze zarážek návleků, po stisknutí
v místě (A) .

10A-77

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

24810

116557

a Odpojte potrubí ovládání spojky na pracovním válci
spojky po stisknutí upevňovací spony (29) .

a Demontujte upevňovací šrouby (30) výfukového vedení na katalyzátoru.
a Uvažte výfukové vedení na karoserii.

UPOZORNĚNÍ

a

Netahejte za sponu. Každá chybná manipulace
vyžaduje výměnu potrubí.

Poznámka:
Táhněte výfukové vedení směrem dozadu.

a Zachyťte brzdovou kapalinu do nádoby.
a Bezpodmínečně umístěte zaslepovací uzávěry na
otvory potrubí.

24758

a Demontujte zadní kyvadlový závěs.

10A-78

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

107930
109495

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.
a Označte polohu kyvadlových závěsů na karoserii.
a Demontujte sestavu pravého kyvadlového závěsu
(viz 19D, Zavěšení motoru, P r a vý kyvadlový
závěs: Demontáž a zpětná montáž, strana 19D10) .

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.
a Vyšroubujte matici levého kyvadlového závěsu (viz
19D, Zavěšení motoru, Levý kyvadlový závěs:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19D-4) .
a Poklepejte na upevňovací kolík převodovky pomocí
bronzového trnu.
a Demontujte pružný blok držáku převodovky.

20847

a Podložte motor na pravé straně rámu motoru:
- Umístěte pryžovou podložku (31) mezi rám a držák
čerpadla posilovače řízení v přední části motoru.

109230

a Podložte převodovku na levé straně rámu motoru:

- umístěte přípravek (Mot. 1159-03) mezi rám a blok
válců v zadní části motoru, (32)

- Umístěte pod převodovku pryžovou podložku (33) .

- Spusťte motor dolů, abyste jej znehybnili na pravé
straně rámu motoru.

- Spusťte převodovku dolů, abyste ji znehybnili na
levé straně rámu motoru.

10A-79

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a V případě standardní výměny motoru (viz NT
3784A, Zážehový motor - 4válcový - K4, 10A,
Sestava motoru a dolní část motoru, Standardní
výměna).
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

17765

a Umístěte přípravek (Mot. 1390) pod rám.
a Spusťte vozidlo dolů až na úroveň čtyř opěrek
přípravku (Mot. 1390).

107927

a Použijte dvě závitové tyče přípravku (Tav. 1747) na
předních upevněních rámu, abyste vedli rám při
montáži sestavy « motor-převodovka » .
a Namontujte zpět upevňovací šrouby rámu motoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby rámu (105 Nm).
108574

a Seřiďte polohu opěrek, abyste zajistili dobrou stabilitu rámu na přípravku (Mot. 1390).
a Uveďte opěrky do styku pod rám v místě (34) .
a Demontujte upevňovací šrouby rámu motoru.
a Zvedněte vozidlo, abyste oddělili sestavu « motorpřevodovka » od karoserie.
Poznámka:
Ujistěte se, že žádný prvek nebrání průchodu
karoserie kolem sestavy « motor-převodovka » .

Poznámka:
Při úkonu vyžadujícím oddělení sestavu « motorpřevodovka » od rámu, vě nujte pozornost
označení polohy motoru na rámu, přičemž
označte polohu (Mot. 1159-03) a převodovky
vzhledem k rámu.

10A-80

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M
a Namontujte zpět ovládací lanko spojky.

JR5
a Připněte:
- lanka ovládání řazení k zarážkám,
- lanka ovládání řazení na převodovce.
a Sejměte chrániče otvorů potrubí.
a Připojte potrubí ovládání spojky na pracovním válci
spojky, po stisknutí upevňovací spony.
107930

a Použijte přípravek (Mot. 1453) pro umístění kyvadlového závěsu sestavy « motor-převodovka » .
a Namontujte díly zpět za dodržení označení provedeném při demontáži na karoserii:

a Zachyťte brzdovou kapalinu do nádoby.
a Odvzdušněte hydraulický okruh spojky (viz Okruh
spojky: Odvzdušnění) (MR 388, 37A, Ovládání
mechanických částí).

- pravý kyvadlový závěs,
- levý kyvadlový závěs.
a Utáhněte na předepsaný moment:

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
držáku na karoserii (62 Nm).
- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
držáku na motoru (62 Nm) ,

a Umístěte zpět nízkotlaké potrubí posilovače řízení.
a Namontujte zpět:
- levý přední hnací hřídel na straně převodovky (viz
Hnací hřídel levého předního kola: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 29A, Hnací hřídele),

- upevňovací matici hlavy závěsu převodovky na
pružném bloku (62 Nm) ,
- upevňovací šrouby pružného bloku na levém
kyvadlovém držáku (105 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

- upevňovací šrouby manžety hnacího hřídele na
převodovce.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby manžety hnacího hřídele na převodovce
(25 Nm).

a Odstraňte:
- pryžové podložky,
a Potřete upevňovací šrouby brzdových třmenů
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.

- přípravek (Mot. 1159-03).

a Namontujte zpět:

JH3
a Potřete tukem MOLYKOTE 33 upevňovací čepy
ovládacího táhla převodovky.

- oba upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení,
- tepelný ochranný kryt na převodce řízení,

a Namontujte zpět ovládací táhlo převodovky.

- horní upevňovací šrouby vzpěr rámu motoru,

a Utáhněte na předepsaný moment:

- šrouby dolních závěsů tlumičů,

- upevňovací šroub ovládacího táhla řazení na
převodovce (27,5 Nm) ,
- upevňovací šroub ovládacího táhla řazení na
převodovce (27,5 Nm).

- kulové čepy řízení,
- brzdové třmeny.
a Utáhněte na předepsaný moment:

a Umístěte zpět pryžový ochranný kryt ovládací páky
převodovky.

10A-81

- upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení na
rámu motoru (105 Nm) ,

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M
- horní upevňovací šroub vzpěr rámu (21 Nm) ,
- šrouby dolních závěsů tlumičů (105 Nm) ,

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

- matice kulových čepů řízení (37 Nm) ,
- upevňovací šrouby brzdových třmenů (105
Nm).
a Namontujte zpět ukostřovací kabely na převodovku.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ukostřovacích kabelů na převodovce (21
Nm).

a Namontujte zpět upevňovací šroub nízkotlakého potrubí posilovače řízení na horní straně rámu motoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub nízkotlakého potrubí posilovače řízení na
rámu (21 Nm).
a Namontujte zpět upevňovací šrouby potrubí
posilovače řízení:

a Vyměňte těsnicí kroužek mezi výfukovým vedením
a katalyzátorem.
a Namontujte zpět výfukové vedení na katalyzátor.
a Utáhněte př edepsaným momentem uchycení
výfukové trubice na katalyzátoru (21 Nm).
a Namontujte zpět zadní kyvadlový závěs (viz 19D,
Zavěšení motoru, Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19D-16) .

- na držáku převodovky,
- na převodovce.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky (21 Nm) ,
- upevňovací šrouby potrubí posilovače řízení na
převodovce (21 Nm).
a Připojte zpět:
- nízkotlaké duritové potrubí na čerpadle posilovače
řízení pomocí přípravku (Mot. 1202-01) , (Mot.
1202-02) nebo (Mot. 1448) ,
- vysokotlaké potrubí na čerpadle posilovače řízení,
- nízkotlaké potrubí na olejové nádržce.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub potrubí posilovače řízení na bloku válců
(21 Nm).
a Připojte zpět konektor tlakového spínače posilovače
řízení.

a Připojte zpět duritová potrubí chlazení vybavená
novými objímkami:
- výstupní nádržku na chladicí kapalinu,
- přívodní potrubí chladicí kapaliny,
- chladič,
a Připojte zpět:
- podtlakové potrubí na rozvaděči sání,
- konektory ventilátoru chlazení.
a Proveďte:
- naplnění motoru olejem, (viz 10A, Sestava motoru a dolní č ást motoru, Motorový olej:
Vypuštění a naplnění, strana 10A-12)
- naplnění převodovky olejem (viz Oleje do mechanické převodovky: Vypuštění a naplnění) (MR
388, 21A, Mechanická převodovka),

10A-82

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Sestava motoru a převodovky: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M
- naplnění chladicího okruhu (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana
19A-9) .

a Namontujte zpět:
- nosič akumulátoru,
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),

KLIMATIZACE

a Proveďte odvzdušnění chladicího systému (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

a Namontujte zpět:
- upevňovací šrouby klimatizace na kompresoru,
- upevňovací úchyt potrubí klimatizace na kompresoru.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby potrubí klimatizace na kompresoru klimatizace (8 Nm) ,

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Proveďte naplnění okruhu posilovače řízení.
a Odvzdušněte okruh posilovače řízení, přičemž
otáčejte volantem z jedné dorazové polohy do druhé
při běžícím motoru.

- upevňovací úchyt potrubí klimatizace na kompresoru (8 Nm).
a Připojte zpět konektor tlakového spínače klimatizace.

KLIMATIZACE
a Naplňte chladicí okruh (viz Klimatizace: Díly a
přípravky pro opravu) (MR 388, 62A, Klimatizace).

a Namontujte zpět:
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),
- ochranný kryt pod motorem.
a Namontujte zpět matice nábojů pomocí přípravku
(Rou. 604-01).
a Utáhněte na předepsaný moment matice náboje
(280 Nm).
a Namontujte zpět:
- boční vložky podběhů.
- závěrné prvky,
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- řídicí jednotku vstřikování (viz 17B, Vstřikování
benzínu, Řídicí jednotka vstřikování benzinu
Demontáž a zpětná montáž, strana 17B-12) .
a Namontujte zpět:
- nosiče pojistek a relé do jejich držáků,
- kryt pojistek a relé.
a Připněte kabeláž motoru na držák nosiče akumulátoru.
a Namontujte zpět schránku vzduchového filtru (viz
12A, Palivová směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .

10A-83

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Ventily: Seřízení

10A

K9K
II - SEŘÍZENÍ

Potřebné speciální nářadí
Mot. 252-01

Opěrná deska pro mě ření
přesahu vložek válců

Mot. 856-02

Držák komparátoru

1 - Postup kontroly vůle ventilů

I - SEŘIZOVACÍ HODNOTA
Seřízení vůle zastudena (mm)
a Sací: 0,20+0,05 -0,075
- Výfukové: 0,40+0,05 -0,075
Poznámka:
Výmě na zdvihátek
vačkového hřídele.

vyž aduje

demontáž

86911

a Uveďte ventily válce (A) do polohy konce doby
výfuku a začátku doby sání.
a Zkontrolujte vůli (x) na ventilech válce (B) .
Poznámka:
Rozměr (Y) odpovídá třídě tloušťky zdvihátka.
a Souvztažnost válce umisťovaného do polohy (A)
a válce (B) měření vůle:
- umístěte válec 1: změřte válec 4,
- umístěte válec 3: změřte válec 2,
- umístěte válec 4: změřte válec 1,
- umístěte válec 2: změřte válec 3.
a Porovnejte zjištěné hodnoty se specifikovanými
hodnotami.
a Vyměňte zdvihátka, která jsou mimo toleranci.
a Demontujte:
- rozvodový řemen,
- ložiska vačkového hřídele,
- vačkový hřídel,
- zdvihátko nebo zdvihátka mimo toleranci.

10A-84

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Ventily: Seřízení

10A

K9K
2 - Stanovení rozměru « Y »

14678-1
14678

a Umístěte úchylkoměr na přípravek desky (Mot. 25201)
(1 ) a nástavec (Mot. 856-02) (2 ) na
úchylkoměr.
a Kalibrujte úchylkoměr.

a Nadzvedněte nástavec úchylkoměru (bez změny
polohy
sestavy
magnetického
d ržáku
a úchylkoměru).
a Umístěte měřené zdvihátko.
a Změřte rozměr (Y) a zopakujte úkon pro zdvihátka,
u nichž je vůle ventilů mimo toleranci.
Pro volbu různých zdvihátek a jejich tlouštěk
přejděte na katalog Náhradní díly k příslušnému
vozidlu.
Sklad náhradních dílů
monoblokových zdvihátek.

dodává

25

tříd

a Znovu zkontrolujte vůli ventilů.
a V případě potřeby znovu proveďte postup určení
nových zdvihátek.

10A-85

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Ventily: Seřízení

10A

K7J nebo K7M
II - SEŘÍZENÍ
Utahovací momentym
matici seřízení ventilové vůle

1 - Metoda zvaná „překlápěcí"
9 Nm

a Uveďte ventily válce 1 do polohy konce doby výfuku
a počátku doby sání: seřiďte vůle sedel ventilů válce
4.
a Uveďte ventily válce 3 do polohy konce doby výfuku
a počátku doby sání: seřiďte vůle sedel ventilů válce
2.

I - SEŘIZOVACÍ HODNOTA

a Uveďte ventily válce 4 do polohy konce doby výfuku
a počátku doby sání: seřiďte vůle sedel ventilů válce
1.

Seřízení vůle zastudena (mm)
a Sací: 0,10 až 0,15 mm

a Uveďte ventily válce 2 do polohy konce doby výfuku
a počátku doby sání: seřiďte vůle sedel ventilů válce
3.

Výfukový: 0,25 až 0,30 mm (bez výměny ventilů)
Výfukový: 0,20 až 0,25 mm (s výměnou ventilů)
a Utáhněte předepsaným momentem matici seřízení
ventilové vůle (9 Nm).

2 - Způsob nastavení výfukového ventilu při
úplném otevření:

78373

a

b (A) Uveďte výfukový ventil válce 1 do plného
otevření.

a Zopakujte tento úkon u ostatních válců v uvedeném
pořadí.

b (B) Zkontrolujte vůli sacího ventilu válce 3.
b (C) Zkontrolujte vůli sacího ventilu válce 4.
10A-86

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M, a 710
Potřebné speciální nářadí
Tav. 1747

Závitové tyče pro zásah na
rámu motoru

Utahovací momentym
upevňovací šrouby dolního krytu

14 Nm

spojovací šrouby motoru
a převodovky

44 Nm

upevňovací šrouby rámu

105 Nm

upevňov a c í
šrouby
hřebenové tyče řízení

105 Nm

horn í
u p evňovací
šrouby vzpěry rámu

21 Nm

- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

dolní upevňovací šrouby
vzpěry rámu

62 Nm

- dolní kulové čepy,

upevňov a c í
šrouby
omezovače momentu

105 Nm

šrouby kola

105 Nm

108648

a Demontujte:
- omezovač momentu,

- katalyzátor (viz 1 9 B , Výfuk, Katalyzátor:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19B-10) ,
- oba upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení.
a Uvažte hřebenovou tyč řízení ke karoserii.
K7J, a 710, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Demontujte:
- ochranný kryt pod motorem,
- upevňovací šrouby nárazníku pod rámem motoru.
a Vypusťte olej z motoru.

107924

a Demontujte upevň ovací šrouby (1) potrubí
posilovače řízení na horní straně rámu motoru.

10A-87

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M, a 710

107934

108645

a Demontujte upevňovací šrouby (2) vzpěr rámu.

107924

a Po jednom demontujte upevňovací šrouby (3) rámu
motoru a následně je postupně nahraďte závitovými
tyčemi přípravku (Tav. 1747).
108644

DŮLEŽITÉ
Ujistěte se, že je závitová tyč přípravku (Tav.
1747) dostatečně zaš roubovaná ve vnitřním
závitu a zda matice přípravku správně dosedá na
rám.

a Spusťte rám o minimálně 120 mm, př ičemž
postupně povolte matice přípravku (Tav. 1747).

10A-88

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a 710

107936

a Demontujte:
- spojovací šrouby (4) motoru a převodovky,
- upevňovací šrouby olejové vany,
- olejovou vanu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte:
- těsnění dolního bloku klikové skříně,
- upevňovací šrouby rámu motoru.

10A-89

10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M, a 710

Poznámka:
Nadbytek těsnicího přípravku při aplikaci může
způsobit přetečení tohoto přípravku při utahování
dílů. Smísení přípravku s kapalinou může vést ke
snížení funkčnosti některých prvků (motoru,
chladiče).

20166

20167

a Naneste:
- čtyři linie (5) p r o s tředku RHODORSEAL 5661
průměru 5 mm,
- dvě hrudky (6) prostředku RHODORSEAL 5661
průměru 7 mm na styk závěrného víka klikového
hřídele a bloku motoru.

Poznámka:
Tě snicí plochy musí bý t
čisté, suché
a odmaštěné (nedotýkejte se jich prsty).

10A-90

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M, a 710
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby rámu (105 Nm) ,
- upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení (105
Nm) ,
- horní upevňovací šrouby vzpěry rámu (21 Nm) ,
- dolní upevňovací šrouby vzpěry rámu (62 Nm) ,
- upevňovací šrouby omezovače momentu (105
Nm) ,
- šrouby kola (105 Nm).
a Namontujte zpět katalyzátor (viz 19B, Výfuk, Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 19B10) .
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Naplňte motor olejem.

107936

107792

a V uvedeném pořadí předběžně utáhněte na
předepsaný moment:
- upevňovací šrouby dolního krytu (8 Nm),
- spojovací šrouby motoru a převodovky (8 Nm).
a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby dolního krytu (14 Nm) ,
- spojovací šrouby motoru a převodovky (44
Nm).

10A-91

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Potřebné speciální nářadí
Tav. 1747

a Demontujte:

Závitové tyče pro zásah na
rámu motoru

- ochranný kryt pod motorem,
- upevňovací šrouby nárazníku pod rámem motoru.
a Vypusťte olej z motoru (viz 10A, Sestava motoru a
dolní část motoru, Motorový olej: Vypuštění a
naplnění, strana 10A-12) .

Utahovací momentym
upevňovací šrouby rámu

105 Nm

upevňovací šroub vzpěr
rámu

21 Nm

upevňovací šrouby spojovacího ložiska

44 Nm

upevňov a c í
šrouby
příruby pravého hnacího
hřídele na spojovacím
ložisku

21 Nm

upevňovací šroub olejov é
v a ny
na
multifunkčním držáku

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
držá k u
čerpadla
posilovače řízení na olejové vaně

21 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na rámu

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry před katalyzátorem na motoru

44 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry před katalyzátorem na katalyzátoru

25 Nm

upevňov a c í
šrouby
hřebenové tyče řízení
na rámu motoru

105 Nm

upevňov a c í
šrouby
omezovače momentu

105 Nm

24758

a Demontujte:
- omezovač momentu,
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- dolní kulové čepy,
- dva upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení na
rámu.
a Uvažte hřebenovou tyč řízení ke karoserii.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

10A-92

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

24762

109947

a Demontujte vzpěru před (1) katalyzátorem.

24761

a Demontujte upevň ovací šrouby (2 ) potrubí
posilovače řízení na horní straně rámu motoru.
a Demontujte upevňovací držák
posilovače řízení na olejové vaně.

10A-93

(3 ) č erpadla

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K
- upevňovací šrouby (7) spojovacího ložiska na bloku válců.

KLIMATIZACE
a Demontujte upevňovací šroub olejové vany na
multifunkčním držáku.

24766

a Demontujte:
- boční vložky podběhů.
- upevňovací šrouby (4) vzpěr rámu motoru.
107924

K9K, a 792 nebo 794

a Po jednom demontujte upevňovací šrouby (8) rámu
motoru a následně je postupně nahraďte závitovými
tyčemi přípravku (Tav. 1747).
Poznámka:
Ujistěte se, že je závitová tyč přípravku (Tav.
1747) dostatečně zaš roubovaná ve vnitřním
závitu a zda matice přípravku správně dosedá na
rám.

24830

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (5) příruby pravého hnacího
hřídele na spojovacím ložisku,
- upevňovací šroub (6) spojovacího ložiska na olejové vaně,

10A-94

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108645
107936

a Demontujte:
- spojovací šrouby (9) motoru a převodovky,
- upevňovací šrouby olejové vany,
- olejovou vanu.

108644

a Spusťte rám o minimálně 120 mm, př ičemž
postupně povolte matice přípravku (Tav. 1747).

10A-95

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyčistěte těsnicí plochy.
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vymě ňte upevňovací š rouby
rámu.

UPOZORNĚNÍ
Tě snicí plochy musí bý t
čisté, suché
a odmaštěné (nedotýkejte se jich prsty).

UPOZORNĚNÍ
Nadbytek těsnicího přípravku při aplikaci může
způsobit přetečení tohoto přípravku při utahování
dílů. Smísení přípravku s kapalinou může vést ke
snížení funkčnosti některých prvků (motoru,
chladiče atd.).

20166

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte těsnění.

20167

a Naneste:
- čtyři linie (10) silikonového těsnicího prostředku
průměru 5 mm,
- dvě hrudky (11) silikonového těsnicího prostředku
průměru 7 mm na styk závěrného víka klikového
hřídele.

10A-96

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

107936
20170

a Při zpětné montáži olejové vany zkontrolujte:
- jsou jazýčky (12) protiemulzní desky správně
umístěny ve výřezech (13) ,
- zda jsou styčné plochy olejové vany a bloku válců
správně v zákrytu, abyste se při smontování
s převodovkou vyhnuli deformaci skříně spojky.
a Namontujte zpět:
- protiemulzní desku,
- olejovou vanu opatřenou novým těsněním.

20171

a Přitáhněte šrouby olejové vany a upevňovací šrouby
olejové vany na převodovce.
a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby olejové vany 14 Nm,
- upevňovací šrouby olejové vany na převodovce 44
Nm.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte rám motoru.

10A-97

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K
a Po jedné demontujte závitové tyče přípravku (Tav.
1747) a postupně je nahraďte upevňovacími šrouby
rámu motoru.

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby rámu (105 Nm).

a Namontujte zpět upevň ovací drž á k čerpadla
posilovače řízení na olejové vaně.

a Namontujte zpět upevňovací šrouby vzpěr rámu motoru.

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby držáku čerpadla posilovače řízení na olejové vaně (21 Nm).

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub vzpěr rámu (21 Nm).

a Namontujte zpět upevňovací šroub nízkotlakého potrubí posilovače řízení na horní straně rámu motoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub potrubí posilovače řízení na rámu (21 Nm).

K9K, a 792 nebo 794
a Namontujte zpět:
- upevňovací šrouby spojovacího ložiska na bloku
válců,
- upevňovací šroub spojovacího ložiska na olejové
vaně,

a Namontujte zpět vzpěru před katalyzátorem.

- upevň ovací šrouby příruby pravého hnacího
hřídele na spojovacím ložisku.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby spojovacího ložiska (44
Nm) ,
- upevňovací šrouby příruby pravého hnacího
hřídele na spojovacím ložisku (21 Nm).

KLIMATIZACE
a Namontujte zpět upevňovací šroub olejové vany na
multifunkčním držáku.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub olejové vany na multifunkčním držáku (21
Nm).

10A-98

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K

UPOZORNĚNÍ
Proveďte potřebná inicializační nastavení.

109947

a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem
na motoru (44 Nm) (14) ,
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem
na katalyzátoru (25 Nm) (15) ,
a Namontujte zpět:
- boční vložky podběhů.
- upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení na rámu,
- dolní kulové čepy,
- omezovač momentu,
- ochranný kryt pod motorem,
- oba upevňovací šrouby předního nárazníku pod rámem motoru,
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení na
rámu motoru (105 Nm) ,
- upevňovací šrouby omezovače momentu (105
Nm).
a Naplňte motor olejem (viz 10A, Sestava motoru a
dolní část motoru, Motorový olej: Vypuštění a
naplnění, strana 10A-12) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

10A-99

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M
Potřebné speciální nářadí
Tav. 1747

Závitové tyče pro zásah na
rámu motoru

Utahovací momentym
upevňovací šrouby olejové vany motoru

14 Nm

upevňovací šrouby olejové vany motoru na
převodovce

44 Nm

upevňovací šrouby rámu

105 Nm

horní upevňovací šroub
vzpěr rámu

21 Nm

upevňovací šroub olejov é
v a ny
na
multifunkčním držáku

21 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na rámu

21 Nm

upevňov a c í
šroub
hřebenové tyče řízení
na rámu

105 Nm

upevňov a c í
šroub
omezovače momentu

105 Nm

24758

a Demontujte:
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- boční vložky podběhů.
- omezovač momentu,
- dolní kulové čepy,
- tepelný ochranný kryt na převodce řízení,
- upevňovací šrouby hřebenové tyče řízení na rámu.
a Uvažte hřebenovou tyč řízení ke karoserii.
a Demontujte upevňovací šroub olejové vany na
multifunkčním držáku.

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- upevňovací šrouby předního nárazníku na rámu
motoru,
- ochranný kryt pod motorem.
a Vypusťte olej z motoru (viz 10A, Sestava motoru a
dolní část motoru, Motorový olej: Vypuštění a
naplnění, strana 10A-12) .

24762

a Demontujte upevňovací šroub (1) nízkotlakého potrubí posilovače řízení na horní straně rámu motoru.

10A-100

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

107934

108645

a Demontujte horní upevňovací šrouby (2) vzpěr rámu
motoru.

107924

a Po jednom demontujte upevňovací šrouby (3) rámu
a následně je postupně nahrazujte závitovými
tyčemi přípravku (Tav. 1747).

108644

a Spusťte rám o minimálně 120 mm, př ičemž
postupně povolte matice přípravku (Tav. 1747).

a
Poznámka:
Zkontrolujte, zda závitová tyč přípravku (Tav.
1747) je dostatečně našroubována na vnitřní
závit a zda matice přípravku je řádně opřena o
rám.

10A-101

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Tě snicí plochy musí bý t čisté, suché
a odmaštěné (nedotýkejte se jich prsty).

UPOZORNĚNÍ
Nadbytek těsnicího přípravku při aplikaci může
způsobit přetečení tohoto přípravku při utahování
dílů. Smíšení přípravku a kapaliny může způsobit
snížení funkčnosti některých prvků (motor,
chladič).

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte těsnění.
107936

a Demontujte:

UPOZORNĚNÍ

- spojovací šrouby (4) motoru a převodovky,

Bezpodmínečně vymě ňte upevňovací š rouby
rámu.

- upevňovací šrouby olejové vany motoru,
- olejovou vanu motoru,

a Vyčistěte těsnicí plochy.

- protiemulzní desku.

10A-102

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

20166
20170

a
Poznámka:
Při demontáži olejové vany motoru se ujistěte,
že:
- jsou jazýčky (7) protiemulzní desky správně
umístěny ve výřezech (8) ,
- jsou styčné plochy olejové vany a bloku válců
správně srovnány, aby se předešlo deformaci
skříně spojky při smontování převodovky.
Namontujte zpět protiemulzní desku.

20167

a Naneste:
- čtyř i linie (5)
SILIKONOVÉHO TĚSNICÍHO
PROSTŘEDKU průměru 5 mm.
- dvě hrudky (6) SILIKONOVÉHO TĚSNICÍHO
PROSTŘEDKU průměru 7 mm na styk bloku válců
závěrného víka konce klikového hřídele.

10A-103

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M
Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte rám motoru.
a Po jedné demontujte závitové tyče přípravku (Tav.
1747) a postupně je nahraďte upevňovacími šrouby
rámu motoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby rámu (105 Nm).
a Namontujte zpět horní upevňovací šrouby vzpěr
rámu motoru.
a Utáhněte na př e d e p s a ný moment
upevňovací šroub vzpěr rámu (21 Nm).

horní

a Namontujte zpět upevňovací šroub olejové vany na
multifunkčním držáku.
107936

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub olejové vany na multifunkčním držáku (21
Nm).
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Namontujte zpět upevňovací šroub nízkotlakého potrubí posilovače řízení na horní straně rámu motoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub potrubí posilovače řízení na rámu (21 Nm).

a Namontujte zpět oba upevňovací šrouby hřebenové
tyče na rámu.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub hřebenové tyče řízení na rámu (105 Nm).
a Namontujte zpět tepelný kryt na převodce řízení.
a Namontujte zpět:
- dolní kulové čepy,

20171

a Namontujte zpět:

- omezovač momentu.

- olejovou vanu motoru vybavenou novým těsněním,
- upevňovací šrouby olejové vany motoru bez jejich
utažení,

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub omezovače momentu (105 Nm).
a Namontujte zpět:

- upevň ovací šrouby olejové vany motoru na
převodovce bez jejich utažení.
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment upevňovací šrouby olejové vany motoru
(14 Nm).
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby olejové vany motoru na převodovce (44

10A-104

- ochranný kryt pod motorem,
- upevňovací šrouby předního nárazníku pod rámem
motoru,
- boční vložky podběhů.
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejová vana: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M
a Naplňte motor olejem (viz 10A, Sestava motoru a
dolní část motoru, Motorový olej: Vypuštění a
naplnění, strana 10A-12) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

10A-105

10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejové čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

Utahovací momentym
upevňovací šrouby olejov é h o
č erpadla
momentem

2,5 Nm

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Demontujte olejovou vanu (viz 10A, Sestava motoru a dolní část motoru, Olejová vana: Demontáž
a zpětná montáž, strana 10A-87) .

108646

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (1) olejového čerpadla,
- olejové čerpadlo.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Utáhněte upevňovací šrouby olejového čerpadla
momentem (2,5 Nm).
a Namontujte zpět olejovou vanu (viz 10A, Sestava
motoru a dolní část motoru, Olejová vana:
Demontáž a zpětná montáž, strana 10A-87) .

10A-106

10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejové čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět olejové čerpadlo.

Utahovací momentym
upevňovací šrouby olejového čerpadla

25 Nm

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby olejového čerpadla (25 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

DEMONTÁŽ

a Namontujte zpět olejovou vanu (viz 10A, Sestava
motoru a dolní část motoru, Olejová vana:
Demontáž a zpětná montáž, strana 10A-87) .

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Demontujte olejovou vanu (viz 10A, Sestava motoru a dolní část motoru, Olejová vana: Demontáž
a zpětná montáž, strana 10A-87) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108646

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (1) olejového čerpadla,
- olejové čerpadlo.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Zkontrolujte přítomnost středicích objímek olejového
čerpadla.

10A-107

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Olejové čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Utahovací momentym
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
upevňovací šrouby olejového čerpadla

25 Nm

a Zkontrolujte přítomnost středicích objímek olejového
čerpadla.

DEMONTÁŽ

II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby olejového čerpadla (25 Nm).

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

a Namontujte zpět olejové čerpadlo.

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Vypusťte olej z motoru (viz 10A, Sestava motoru a
dolní část motoru, Motorový olej: Vypuštění a
naplnění, strana 10A-12) .
a Demontujte olejovou vanu (viz 10A, Sestava motoru a dolní část motoru, Olejová vana: Demontáž
a zpětná montáž, strana 10A-87) .

a Namontujte zpět olejovou vanu (viz 10A, Sestava
motoru a dolní část motoru, Olejová vana:
Demontáž a zpětná montáž, strana 10A-87) .
a Naplňte motor olejem (viz 10A, Sestava motoru a
dolní část motoru, Motorový olej: Vypuštění a
naplnění, strana 10A-12) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108646

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (1) olejového čerpadla,
- olejové čerpadlo.

10A-108

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby multifunkčního držáku (4,4
Nm) ,

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
multifunkčního držáku

4,4 Nm

- upevňovací šrouby čerpadla posilovače řízení
(2,1 Nm).

upevňov a c í
šrouby
čerpadla posilovače
řízení

2,1 Nm

a Namontujte zpět alternátor (viz 16A, Spouštění a
dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpětná montáž,
strana 16A-7) .
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Demontujte:
- ochranný kryt pod motorem,
- alternátor (viz 16A, Spouštění a dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 16A-7)
.
a Demontujte upevňovací šrouby čerpadla posilovače
řízení.
a Uvažte čerpadlo posilovače řízení na rám motoru.

109226

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (1) multifunkčního držáku,
- multifunkční držák.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Umístěte multifunkční držák.

10A-109

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE, a KLIMATIZACE

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
multifunkčního držáku

4,4 Nm

upevňovací šrouby kompresoru klimatizace

2,1 Nm

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Demontujte kryt pod motorem.

109228

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (3) multifunkčního držáku,
- multifunkční držák.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Umístěte multifunkční držák.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby multifunkčního držáku (4,4
Nm) ,
- upevňovací šrouby kompresoru klimatizace (2,
1 Nm).
109227

a Odpojte konektor (1) kompresoru klimatizace.
a Demontujte:
- řemen kompresoru klimatizace (viz 11A, Přední
horní část motoru, Řemen příslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) ,

a Namontujte zpět řemen kompresoru klimatizace (viz
11A, Př ední horní č ást motoru, Řemen
příslušenství: Demontáž a zpětná montáž, strana
11A-1) .
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

- upevňovací šrouby (2) kompresoru klimatizace.
a Uvažte kompresor klimatizace na rám motoru.

10A-110

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž

10A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE

Utahovací momentym
pě t šroubů
M10
multifunkčního držáku

4,4 Nm

dva
š rouby
M8
multifunkčního držáku

2,1 Nm

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Demontujte kryt pod motorem.
a Demontujte alternátor (viz 16A, Spouštění a dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpě tná montáž,
strana 16A-7) .
109224

109221

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (1) (2) multifunkčního držáku,
- multifunkční držák.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Umístěte multifunkční držák.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- pět šroubů M10 multifunkčního držáku (4,4 Nm)
(1) ,

10A-111

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE
- dva šrouby M8 multifunkčního držáku (2,1 Nm)
(2) .
a Namontujte zpět alternátor (viz 16A, Spouštění a
dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpětná montáž,
strana 16A-7) .
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

10A-112

10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a KLIMATIZACE

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
multifunkčního drž áku
na bloku válců

44 Nm

upevňov a c í
šroub
multifunkčního drž áku
na olejové vaně

21 Nm

upevňovací šrouby kompresoru klimatizace

21 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- ochranný kryt pod motorem,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),

24775

a Demontujte upevňovací šrouby (1) kompresoru klimatizace.
a Uvažte kompresor klimatizace k přednímu dolnímu
příčníku.
a Odepněte kabelový svazek na multifunkčním
držáku.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- alternátor (viz 16A, Spouštění a dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 16A-7)
.

19704

a Demontujte:
- upevňovací šrouby multifunkčního držáku,
- multifunkční držák.

10A-113

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

19704

a Namontujte zpět multifunkční držák.
a Utáhněte v uvedeném pořadí až na dotyk šrouby na
multifunkčním držáku.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby multifunkčního držáku na
bloku válců (44 Nm) ,
- upevňovací šroub multifunkčního držáku na
olejové vaně (21 Nm).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připněte kabelový svazek na multifunkčním držáku.
a Namontujte zpět kompresor klimatizace.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kompresoru klimatizace (21 Nm).
a Namontujte zpět:
- alternátor (viz 16A, Spouštění a dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 16A-7)
,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),
- ochranný kryt pod motorem.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

10A-114

10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž

10A

K9K, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
a Odepněte kabelový
multifunkčním držáku.

svazek

alternátoru

na

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
multifunkčního držáku

44 Nm

šrouby
čerpadla
posilovače řízení

21 Nm

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- ochranný kryt pod motorem,
- alternátor (viz 16A, Spouštění a dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 16A-7)
.

24755

a Demontujte:
- upevňovací šrouby multifunkčního držáku,

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

- multifunkční držák.

24736

a Demontujte upevňovací šrouby (1)
posilovače řízení.

čerpadla

a Uvažte čerpadlo posilovače řízení k přednímu čelu.

10A-115

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

24755

a Namontujte zpět multifunkční držák.
a Utáhněte ve vyznačeném pořadí na předepsaný
moment upevňovací šrouby multifunkčního
držáku (44 Nm).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připně te kabelový
multifunkční držák.

svazek

alternátoru

na

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Namontujte zpět čerpadlo posilovače řízení.
a Utáhněte na předepsaný moment šrouby čerpadla
posilovače řízení (21 Nm).

a Namontujte zpět:
- alternátor (viz 16A, Spouštění a dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 16A-7)
,
- ochranný kryt pod motorem.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

10A-116

10A

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE
a Demontujte upevňovací šrouby kompresoru klimatizace (bez otevření okruhu).
Utahovací momentym

a Uvažte kompresor klimatizace na rám motoru.

upevňov a c í
šrouby
multifunkčního drž áku
na bloku válců

44 Nm

upevňov a c í
šroub
multifunkčního drž áku
na olejové vaně

21 Nm

upevňovací šrouby kompresoru klimatizace

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
čerpadla posilovače
řízení

21 Nm

upevňovací šroub vysoko t l a k é h o
p o t rubí
posilovače řízení na
bloku válců

21 Nm

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

18981

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Demontujte:

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- ochranný kryt rampy vstřikování,
- ochranný kryt pod motorem.
a Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).
a Odpojte přívodní palivové potrubí na rampě
vstřikování.
a Demontujte alternátor (viz 16A, Spouštění a dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpě tná montáž,
strana 16A-7) .
a Demontujte:
- upevnění vysokotlakého potrubí posilovače řízení
na bloku válců,
- upevňovací šrouby čerpadla posilovače řízení na
multifunkčním držáku (bez otevření okruhu).
a Uvažte čerpadlo posilovače řízení na přední čelo.
a Odpojte konektor kompresoru klimatizace.

10A-117

- upevňovací šrouby (1) multifunkčního držáku,
- multifunkční držák.

SESTAVA MOTORU A DOLNÍ ČÁST MOTORU
Multifunkční držák: Demontáž a zpětná montáž

10A

K90 nebo L90, a K4M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE
a Namontujte zpět alternátor (viz 16A, Spouštění a
dobíjení, Alternátor: Demontáž a zpětná montáž,
strana 16A-7) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

a Připojte zpět přívodní palivové potrubí na rampě
vstřikování.
a Namontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).
a Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- ochranný kryt rampy vstřikování.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

18981

a Namontujte zpět multifunkční držák.
a Zašroubujte bez utažení upevň ovací šrouby
multifunkčního držáku na olejové vaně 5 N.m.
a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby multifunkčního držáku na
bloku válců (44 Nm) ,
- upevňovací šroub multifunkčního držáku na
olejové vaně (21 Nm).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět kompresor klimatizace.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kompresoru klimatizace (21 Nm).
a Připojte konektor kompresoru klimatizace.
a Namontujte zpět:
- čerpadlo posilovače řízení,
- upevnění vysokotlakého potrubí posilovače řízení
na bloku válců.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby čerpadla posilovače řízení
(21 Nm) ,
- upevňovací šroub vysokotlakého potrubí
posilovače řízení na bloku válců (21 Nm).

10A-118

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1638

Přípravek pro napnutí řemene
příslušenství Pro motory
vybavené mechanickou napínací kladkou

Mot. 1715

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

Mot. 1505

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

Utahovací momentym
šrouby napínací kladky
šrouby kol

35 Nm
105 Nm

DEMONTÁŽ
107503

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Sejměte oba šrouby (1) mechanické napínací kladky.
a Demontujte:

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- plastový závěrný kryt,
- upevnění vložky podběhu kola na předním nárazníku.
a Odstraňte vložku podběhu kola.
a Odpojte konektor snímače vačkového hřídele.

11A-1

- mechanickou napínací kladku,
- řemen příslušenství.

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyčistěte kartáčem drážky řemenice klikového
hřídele pro pohon příslušenství, abyste odstranili
veškeré usazeniny.
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

Poznámka:
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte motor bě ž et bez řemene
příslušenství, abyste předešli zničení řemenice
klikového hřídele pro pohon příslušenství.

106001

a
Poznámka:

UPOZORNĚNÍ

Řemen příslušenství má pět drážek, zatímco
řemenice jich mají šest. Povinně zkontrolujte, zda
vnitř ní zub řemenic zů stává volný během
montáže řemene pohonu příslušenství.

Při výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací a vodicí kladky.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Umístěte mechanickou napínací kladku.
a Utáhněte šrouby mechanické napínací kladky bez
zablokování.
a Namontujte zpět nový řemen příslušenství.

11A-2

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

107503

a Upravte napnutí řemene zašroubováním matice (2)
přípravku (Mot. 1638) až do hodnoty napnutí 234 ±
5 Hz na měřicí bod (M) pomocí přípravku (Mot.
1715) nebo (Mot. 1505).
a Utáhněte na předepsaný moment šrouby napínací
kladky (35 Nm).
a Třikrát otočte klikovým hřídelem, abyste řemen
příslušenství správně umístili.
a Zkontrolujte, zda je napnutí 234 ± 5 Hz, jinak jej znovu seřiďte.
a Demontujte přípravek (Mot. 1638) pro napnutí
řemene pohonu příslušenství.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte zpět konektor snímače vačkového hřídele.
a Namontujte zpět:
- upevnění vložky podběhu kola na předním nárazníku,
- plastový závěrný kryt,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
a Utáhněte na předepsaný moment šrouby kol (105
Nm).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-3

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE, a KLIMATIZACE
I - DEMONTÁŽ ŘEMENE KOMPRESORU
KLIMATIZACE

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1505

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

Mot. 1715

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

Utahovací momentym
upevňovací šroub alternátoru

2,1 Nm

upevňovací šroub alternátoru

4,4 Nm

šrouby kola

109636

10,5 Nm

a Přeřežte ř emen kompresoru klimatizace pomocí
řezných kleští.

DEMONTÁŽ
a

II - DEMONTÁŽ ŘEMENE ALTERNÁTORU
UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

109236

a Povolte:
- upevňovací šroub (1) alternátoru,
- upevňovací šroub (2) alternátoru.
a Odstraňte řemen z alternátoru.

11A-4

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE, a KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

II - ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŘEMENE KOMPRESORU
KLIMATIZACE

a

a
UPOZORNĚNÍ

Poznámka:

Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

Řemen kompresoru klimatizace není vybaven
napínací kladkou, protože napnutí je automatické
a zpětná montáž se provádí pomocí přípravku
dodaného s řemenem.

I - ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŘEMENE ALTERNÁTORU
a Namontujte zpět řemen alternátoru.

109635

a Přípravek pro montáž řemene kompresoru klimatizace (6)

16300

(3)

Klikový hřídel

(4)

Alternátor

(5)

Bod měření

a Napněte řemen otočením alternátoru.
a Seřiďte napnutí řemene pomocí přípravku (Mot.
1505) nebo (Mot. 1715) na hodnotu 305 ± 10 Hz,
(viz NT 3786A, Sestava motoru a dolní část motoru, 10A, Přípravek pro kontrolu napnutí řemenů:
Použití).
a Třikrát otočte motorem, aby byl řemen správně
umístěn.

109637

a Připněte přípravek pro montáž řemene na řemenici
klikového hřídele podle zobrazení na nákresu.

a Zkontrolujte napnutí řemene pomocí přípravku (Mot.
1505) nebo (Mot. 1715).
a Pokud je napnutí řemene mimo toleranci, znovu je
seřiďte.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub alternátoru (2,1 Nm) ,
- upevňovací šroub alternátoru (4,4 Nm) ,

11A-5

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE, a KLIMATIZACE

109638

109640

a Nasaďte řemen a posuňte přípravek pro montáž
řemene rukou ve směru chodu hodinových ručiček
o přibližně 90˚.

a Otočte klikovým hřídelem ve smě ru chodu
hodinových ručiček, až do nasazení řemene na
řemenici klikového hřídele.
Poznámka:
Přípravek pro montáž řemene kompresoru klimatizace je určen pro jednorázové použití, po kterém musí být vyhozen.

109639

a Umístěte háček (7) podle zobrazení na nákresu,
přičemž umístěte delší konec háčku za multifunkční
držák.

109641

a Dvakrát otočte klikovým hřídelem, abyste správně
umístili řemen kompresoru klimatizace.

11A-6

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE, a KLIMATIZACE
a Utáhněte předepsaným momentem šrouby kola
(10,5 Nm).
UPOZORNĚNÍ
Připojte akumulátor, přičemž začněte kladným
pólem. Proveďte potřebná inicializační nastavení
(viz MR (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) 388, 80A Akumulátor ).

11A-7

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1505

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

Mot. 1715

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

Utahovací momentym
upevňovací šroub napínací kladky
upevňovací šrouby kola

21 Nm
105 Nm

DEMONTÁŽ
a
UPOZORNĚNÍ

109235

Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

a Povolte upevňovací šrouby napínací kladky (1) .

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

a Demontujte řemen příslušenství.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Vyčistěte kartáčem drážky řemenice klikového
hřídele pro pohon příslušenství, abyste odstranili
veškeré usazeniny.

UPOZORNĚNÍ
- Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.
- Při výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací kladku.

106045

11A-8

(2)

Klikový hřídel

(3)

Alternátor

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
(4)

Čerpadlo posilovače řízení

(5)

Napínací kladka

(6)

Bod měření

109235

a Umístěte dlouhý šroub (7) na multifunkční držák.
105999

a Namontujte zpět řemen příslušenství.
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda vnější drážka všech řemenic
zůstává volná.

a Napněte řemen pomocí šroubu (7) .
a Seřiďte napnutí řemene pomocí přípravku (Mot.
1505) nebo (Mot. 1715) na hodnotu 204 ± 5 Hz, (viz
NT 3786A, Sestava motoru a dolní část motoru,
10A, Přípravek pro kontrolu napnutí řemenů:
Použití).
a Třikrát otočte motorem, aby byl řemen správně
umístěn.
a Zkontrolujte napnutí řemene pomocí přípravku (Mot.
1505) nebo (Mot. 1715).
a Pokud je napnutí řemene mimo toleranci, znovu je
seřiďte.
a Utáhněte daným momentem upevňovací šroub
napínací kladky (21 Nm).
a Demontujte šroub (7) .
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kola (105 Nm).

UPOZORNĚNÍ
Připojte akumulátor, přičemž začněte kladným
pólem. Proveďte potřebná inicializační nastavení
(viz MR (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) 388, 80A Akumulátor ).

11A-9

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a

Utahovací momentym
upevňovací šroub napínací kladky

2,1 Nm

upevňovací šroub vodicí
kladky

2,1 Nm

šrouby kola

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

UPOZORNĚNÍ
Př i výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací a vodicí kladky.

10,5 Nm

a Utáhněte na předepsaný moment:

DEMONTÁŽ

- upevňovací šroub napínací kladky (2,1 Nm) ,

a

- upevňovací šroub vodicí kladky (2,1 Nm) ,
UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).

105998

14494-3

a Otočte automatickou napínací kladkou ve směru
chodu hodinových ručiček pomocí klíče (1) , abyste
uvolnili řemen.
a Zablokujte napínací kladku pomocí šestihranného
klíče velikosti 6 mm (2) .
a Demontujte řemen příslušenství.

11A-10

(3)

Klikový hřídel

(4)

Kompresor klimatizace

(5)

Alternátor

(6)

Čerpadlo posilovače řízení

(7)

Vodicí kladka

(8)

Napínací kladka

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE

106001

a Namontujte zpět řemen příslušenství.
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda vnitřní drážka všech řemenic
zůstává volná.

109238

a Odstraňte šestihranný klíč velikosti 6 mm.
a Třikrát otočte motorem, aby byl řemen správně
umístěn.
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte předepsaným momentem š rouby kola
(10,5 Nm).
UPOZORNĚNÍ
Připojte akumulátor, přičemž začněte kladným
pólem. Proveďte potřebná inicializační nastavení
(viz MR (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) 388, 80A Akumulátor ).

11A-11

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1505

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

Mot. 1715

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

Utahovací momentym
upevňovací šroub alternátoru

2,1 Nm

upevňovací šroub alternátoru

4,4 Nm

šrouby kola

10,5 Nm

DEMONTÁŽ

109237

a

a Povolte:
UPOZORNĚNÍ

- upevňovací šroub (1) alternátoru,

Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

- upevňovací šroub (2) alternátoru.

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

a Demontujte řemen příslušenství.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a

a Demontujte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

11A-12

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
a Namontujte zpět řemen příslušenství.
a Napněte řemen otočením alternátoru.
a Seřiďte napnutí řemene pomocí přípravku (Mot.
1505) nebo (Mot. 1715) na hodnotu 305 ± 10 Hz,
(viz NT 3786A, Sestava motoru a dolní část motoru, 10A, Přípravek pro kontrolu napnutí řemenů:
Použití).
a Třikrát otočte motorem, aby byl řemen správně
umístěn.
a Zkontrolujte napnutí řemene pomocí přípravku (Mot.
1505) nebo (Mot. 1715).
a Pokud je napnutí řemene mimo toleranci, znovu je
seřiďte.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub alternátoru (2,1 Nm) ,
- upevňovací šroub alternátoru (4,4 Nm) ,
16300

(3)

Klikový hřídel

(4)

Alternátor

(5)

Bod měření

a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte předepsaným momentem š rouby kola
(10,5 Nm).
UPOZORNĚNÍ
Připojte akumulátor, přičemž začněte kladným
pólem. Proveďte potřebná inicializační nastavení
(viz MR (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) 388, 80A Akumulátor ).

11A-13

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K, a KLIMATIZACE
IV - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
upevňovací šroub napínací kladky
upevňovací šrouby kola

40 Nm

105 Nm

DEMONTÁŽ
I - OPATŘENÍ PŘI OPRAVĚ
a
UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

101878

UPOZORNĚNÍ

a Otočte automatickou napínací kladkou řemene
příslušenství proti směru chodu hodinových ručiček,
pomocí zahnutého klíče velikosti 16 mm.

Nenechávejte motor bě ž et bez řemene
příslušenství, abyste předešli zničení řemenice
klikového hřídele pro pohon příslušenství.

a Demontujte řemen příslušenství.
a Demontujte napínací kladku řemene příslušenství.

UPOZORNĚNÍ
Nepoškoďte potrubí klimatizace.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

II - POTŘEBNÝ MATERIÁL

I - OPATŘENÍ PŘI OPRAVĚ

a Zahnutý klíč 16 mm.

a
UPOZORNĚNÍ

III - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

UPOZORNĚNÍ
Př i výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací kladky.

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:

II - DÍLY A PŘÍPRAVKY PRO OPRAVU

- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

a Vždy vyměňované díly
- řemen příslušenství,
- napínací kladka řemene příslušenství.

- štít podběhu kola (viz Kryt podběhu předního kola: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A,
Vnější ochranné prvky),

III - POTŘEBNÝ MATERIÁL

- plastový kryt pod naftovým filtrem,

a Zahnutý klíč 16 mm.

11A-14

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K, a KLIMATIZACE
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

IV - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyčistěte kartáčem, abyste odstranili veškeré usazeniny, drážky:
- řemenice klikového hřídele,
- řemenice kompresoru klimatizace,
- řemenice alternátoru.
a Umístěte novou napínací kladku.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub napínací kladky (40 Nm).
V - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

101878

a Otočte napínací kladkou proti smě ru chodu
hodinových ručiček, pomocí zahnutého klíče velikosti 16 mm
a Namontujte zpět řemen příslušenství.
a Dvakrát otočte klikovým hřídelem, abyste řemen
příslušenství správně umístili.
VI - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- štít podběhu kola (viz Kryt podběhu předního kola: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A,
Vnější ochranné prvky),
- plastový kryt pod naftovým filtrem,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kola (105 Nm).

11A-15

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K4M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE

Utahovací momentym
upevňovací šrouby automatické napínací kladky

21 Nm

upevňovací šroub vodicí
kladky

21 Nm

a
DŮLEŽITÉ
Při práci použijte rukavice.

116569

UPOZORNĚNÍ
a Demontujte:

Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

- plastový závěrný kryt (1) ,
- pravý boční prvek podběhu (2) .

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte motor bě ž et bez řemene
příslušenství, abyste předešli zničení řemenice
klikového hřídele pro pohon příslušenství.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

14494-3

a Otočte automatickou napínací kladkou řemene
příslušenství ve směru chodu hodinových ručiček
pomocí klíče velikosti (3) 16 mm, abyste uvolnili
řemen.
a Zablokujte automatickou napínací kladku pomocí
šestihranného klíče velikosti 6 mm (4) .
a Demontujte:
- řemen příslušenství,
- automatickou napínací kladku,
- vodicí kladku.

11A-16

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná montáž
K4M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyčistěte kartáčem, abyste odstranili veškeré usazeniny, drážky:
- řemenice klikového hřídele,
- řemenice kompresoru klimatizace,
- řemenice alternátoru,
- řemenice čerpadla posilovače řízení.
a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

UPOZORNĚNÍ
Při výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací a vodicí kladky.
a Namontujte zpět:
- vodicí kladku,
- automatickou napínací kladku.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby automatické napínací kladky (21 Nm) ,
- upevňovací šroub vodicí kladky (21 Nm).
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Otočte automatickou napínací kladkou řemene
příslušenství ve směru chodu hodinových ručiček
pomocí klíče velikosti 16 mm.
a Namontujte zpět řemen příslušenství.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- pravý boční prvek podběhu,
- plastový závěrný kryt,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-17

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Mot. 1489

Aretační trn horní úvratě

Mot. 1430

Sada 5 měrek pro seřízení
řemenic vačkového hřídele a
klikového hřídele

Utahovací momentym
upevňov a c í
šroub
řemenice pro pohon
příslušenství

120 Nm + 95˚
±15˚

uzávěr otvoru pro měrku
horní úvratě

20 Nm

na předepsaný moment
upevňov a c í
šrouby
kyvadlového závě su
hlavy válců

21 Nm

upevňovací šrouby pravého držáku na motoru

62 Nm

upevňovací šrouby pravého držáku na karoserii

62 Nm

upevňovací šrouby kola

24764

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.

105 Nm

UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho chodu.
24749

DEMONTÁŽ

a Označte kyvadlový držák vzhledem ke karoserii.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

a Demontujte sestavu pravého kyvadlového závěsu
motoru.

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:

a Odpojte konektor snímače polohy vysokotlakého
čerpadla (1) .
a Demontujte řemen příslušenství (viz 11A, Přední
horní část motoru, Řemen př íslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) .
a Demontujte napínací kladku řemene příslušenství.

- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- boční kryt podběhu pravého kola.

11A-18

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž
K9K

19654

a Demontujte horní kryt rozvodu po odepnutí jazýčků
(2) .

11A-19

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž
K9K

19654-1

a Demontujte:
- snímač polohy (3) vysokotlakého čerpadla,
- plastový šroub (4) .
a Odepněte jazýčky (5) .
a Demontujte dolní kryt rozvodu.

11A-20

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19654-2

a Demontujte kyvadlový držák z hlavy válců.

19702
19650

a Demontujte uzávěr otvoru pro měrku horní úvratě
pomocí vnější hvězdicové nástrčky velikosti 14.

a Otočte motorem, abyste umístili otvor (6) řemenice
vačkového hřídele téměř proti otvoru (7) hlavy válců.

11A-21

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19650-1

a Zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489) (8) .

19655

a Zasuňte měrku (9) (Mot. 1430) do otvorů řemenice
vačkového hřídele a hlavy válců v místě.
a Odstraňte:
- měrku pro seřízení řemenice vačkového hřídele
(Mot. 1430) ,
- měrku horní úvratě (Mot. 1489).
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

14489

a Otáčejte klikovým hřídelem bez rázů ve směru chodu hodinových ručiček (na straně rozvodu), dokud
klikový hřídel nedosedne na měrku horní úvratě.

109938

a Demontujte řemenici klikového hřídele pro pohon
příslušenství, přičemž pomocí velkého šroubováku
zablokujte setrvačník motoru.

11A-22

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte upevňovací šroub
řemenice klikového hř ídele pro pohon
příslušenství.

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.
Při výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací kladky.
Nenechávejte motor bě ž et bez řemene
příslušenství, abyste předešli zničení řemenice
klikového hřídele pro pohon příslušenství.
a Vyčistěte kovovým kartáčem drážky řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství, abyste odstranili veškeré usazeniny.

a Zablokujte řemenici vačkového hřídele pomocí
měrky (Mot. 1430) (10) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

a Namontujte zpět řemenici klikového hřídele pro pohon příslušenství vybavenou novým šroubem.

19655

a Utáhněte na předepsaný moment a úhel (klikový
hřídel dosedá na měrku horní úvratě) upevňovací
šroub řemenice pro pohon příslušenství (120
Nm + 95˚ ± 15˚).
a Demontujte:
- měrku pro seřízení řemenice vačkového hřídele
(Mot. 1430) ,
- měrku horní úvratě (Mot. 1489).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Naneste hrudku SILIKONOVÉHO TĚSNICÍHO
PROSTŘEDKU na vnitřní závit uzávěru aretovacího
trnu horní úvratě.
a Utáhněte na předepsaný moment uzávěr otvoru
pro měrku horní úvratě (20 Nm).
a Namontujte zpět kyvadlový držák na hlavu válců.
14489

a Umístěte klikový hřídel do styku s měrkou horní
úvratě (Mot. 1489) (drážka klikového hřídele musí
směřovat vzhůru).

a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šrouby kyvadlového závěsu hlavy válců (21 Nm).

11A-23

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž
K9K

19659

a Namontujte zpět kryt rozvodu, přičemž umístěte
jazýček (11) do otvoru (12) vnitřního krytu rozvodu.
a Namontujte zpět horní kryt rozvodu.
a Namontujte zpět:
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- sestavu pravého kyvadlového závěsu motoru,
přičemž dodržte označení provedené při
demontáži.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby pravého držáku na motoru
(62 Nm) ,
- upevňovací šrouby pravého držáku na karoserii (62 Nm).
a Připojte konektor snímače polohy vysokotlakého
čerpadla.
a Odstraňte přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453).
a Namontujte zpět:
- boční kryt podběhu pravého kola,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kola (105 Nm).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-24

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1489

Aretační trn horní úvratě

Mot. 1496

Příprave k
pro
vačkových hřídelů

Mot. 1750

Doplně k
pro
u p e v nění
přípravku pro zablokování
vačkových hřídelů Mot. 1496

Mot. 1487

Příprave k
pro
z pětnou
montáž vík vačkových hřídelů
průměru 57 mm

Mot. 1488

Příprave k
pro
z pětnou
montáž vík vačkových hřídelů
průměru 43 mm

s eřízení

Utahovací momentym
14491

upevňov a c í
šroub
ře m e n i c e
k l i kového
hř ídele pro pohon
příslušenství

40 Nm + 145˚ ±
15˚

momentem

a Prorazte středy uzávěrů na koncích vačkových
hřídelů (1) pomocí šroubováku.
a Demontujte:
- uzávěry z konců
šroubováku,

20 Nm

a

vačkových hřídelů pomocí

- uzávěr otvoru (2) pro měrku horní úvratě.
UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- potrubí sání vzduchu,
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) .

14491-1

a Umístěte drážky (3) vačkových hřídelů téměř do vodorovné polohy a vyosené směrem dolů otočením
klikového hřídele ve směru chodu motoru (ve směru
chodu hodinových ručiček na straně rozvodu).
a Zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489) (4) .

11A-25

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
II - DEMONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU

14489

a Otáčejte klikovým hřídelem ve směru chodu motoru
(ve směru chodu hodinových ručiček na straně rozvodu), dokud klikový hřídel nedosedne na měrku
horní úvratě (Mot. 1489).

14487

a Demontujte upevňovací šroub (6) řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte šroub řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství.

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně odmastěte:
- konec klikového hřídele,
- dosedací plochu řemenice klikového hřídele pro
pohon příslušenství,
aby bylo zamezeno prokluzu rozvodu.
14490

a Drážky (5) vačkových hřídelů musí být vodorovné a
vyosené směrem dolů.
a Demontujte měrku horní úvratě (Mot. 1489).
a Zablokujte setrvačník pomocí šroubováku.

11A-26

UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
II - ZPĚTNÁ MONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět řemenici klikového hřídele pro pohon příslušenství.
a Utáhněte na předepsaný moment a úhel
upevňovací šroub řemenice klikového hřídele
pro pohon příslušenství (40 Nm + 145˚ ± 15˚).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Demontujte:
- měrku horní úvratě (Mot. 1489).
- blokovací přípravek (Mot. 1496).
a Namontujte zpět:
- uzávěr vačkového hřídele sacích ventilů pomocí
přípravku (Mot. 1487) ,
- uzávěr vačkového hřídele výfukových ventilů pomocí přípravku (Mot. 1488).
116650

a Umístěte blokovací přípravek (Mot. 1496).
a Upevněte přípravek (Mot. 1496) (7) vybavený (Mot.
1750) na konec vačkových hřídelů pomocí šroubu
M6.

a Kápněte SILIKONOVÝ TĚSNICÍ PŘÍPRAVEK na
vnitřní závit uzávěru aretovacího trnu horní úvratě.
a Namontujte zpět uzávěr otvoru pro měrku horní
úvratě.
a Utáhněte uzávěr otvoru pro měrku horní úvratě momentem (20 Nm).
a Namontujte zpět:
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,
- přívodní vzduchovou trubici.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

14489-2

a Zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489).
a Zkontrolujte, zda klikový hřídel správně dosedá na
měrku horní úvratě (Mot. 1489).
a Drážka klikového hřídele musí směřovat nahoru.

11A-27

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1489

Aretační trn horní úvratě

Utahovací momentym
ře m e n i c e
k l i kového
hř ídele pro pohon
příslušenství
momentem

na moment
a na úhel 30
Nm + 80˚ ± 5˚
20 Nm

UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho chodu.

DEMONTÁŽ
107359

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

a Demontujte uzávěr aretovacího trnu horní úvratě (1)
.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Demontujte:
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- ochranný kryt pod motorem,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) .

107500

a Demontujte:
- šroub (2 ) řemenice klikového hřídele pro pohon
příslušenství, přičemž velkým šroubovákem zablokujte setrvačník motoru,
- řemenici pohonu příslušenství.

11A-28

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte upevňovací šroub
řemenice klikového hř ídele pro pohon
příslušenství.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Umístěte měrku horní úvratě (Mot. 1489).
a Seřiďte klikový hřídel do horní úvratě pomocí měrky
(Mot. 1489).
a Namontujte zpět
ř emenici klikové hřídele
příslušenství s novým upevňovacím šroubem.
a Přitáhněte upevňovací šroub řemenice klikového
hřídele pro pohon příslušenství.
a Utáhněte upevňovací šroub ř emenice klikového
hřídele pro pohon příslušenství (na moment a na
úhel 30 Nm + 80˚ ± 5˚) (klikový hřídel dosedá na
aretovací trn HÚ).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Demontujte měrku horní úvratě (Mot. 1489).
a Namontujte zpět uzávěr aretovacího trnu horní
úvratě, na závit naneste kapku přípravku RHODORSEAL 5661.
a Utáhněte uzávěr otvoru pro měrku horní úvratě momentem (20 Nm).

UPOZORNĚNÍ
Při výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací a vodicí kladky.
a Namontujte zpět řemen příslušenství (viz 11A,
Přední horní část motoru, Řemen příslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) .
a Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-29

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M
a Demontujte:

Potřebné speciální nářadí

- ochranný kryt pod motorem,
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Mot. 1489

Aretační trn horní úvratě

Mot. 1501

Přípravek pro předepnutí
rozvodového řemene

Mot. 1135-01

Napínač
řemene

Mot. 1505

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

Mot. 1715

Přístroj pro kontrolu napětí
řemenů (měřič frekvence)

- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- řemenici klikového hřídele pro pohon příslušenství,
přičemž pomocí šroubováku zablokujte setrvačník
motoru.

rozvodového

Potřebný materiál
momentový klíč

109495

Utahovací momentym
upevňovací matici napínací kladky

50 Nm

upevňov a c í
šroub
ře m e n i c e
k l i kového
hřídele

30 Nm + 80˚ ±
5

upevňovací šrouby M10
horního rozvodového
víka

44 Nm

upevňovací šroub M8
horního rozvodového
víka

22 Nm

upevňovací šrouby dolního rozvodového víka

8 Nm

upevňov a c í
šrouby
hlavy
k y vadlového
závěsu na motoru

62 Nm

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.

UPOZORNĚNÍ
108649

Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho chodu.

a Demontujte kyvadlový závěs motoru (1) .

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

11A-30

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M

107359

107498

a Demontujte uzávěr otvoru pro měrku horní úvratě
(2) .

107499

a Demontujte:
- dolní kryt rozvodu (3) ,
- horní kryt rozvodu (4) .

11A-31

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M
SEŘÍZENÍ ROZVODU

107494
107497

a Zašroubujte zpět šroub řemenice klikového hřídele
pro pohon příslušenství s rozpěrkou.
a Otočte klikovým hřídelem ve smě ru chodu
hodinových ručiček, abyste uvedli značku ozubeného kola vačkového hřídele jeden zub před svislou
osu ozubeného kola (horní úvrať (5) ) a značku ozubeného kola klikového hřídele jeden zub před svislou osu ozubeného kola (dolní úvrať (6) ).

a Demontujte:
- upevňovací matici (7) napínací kladky,
- rozvodový řemen,
- napínací kladku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a

a Umístěte měrku horní úvratě (Mot. 1489).

UPOZORNĚNÍ

a Otočte klikovým hřídelem ve smě ru chodu
hodinových ručiček, přičemž tlačte na měrku horní
úvratě až do zablokování klikového hřídele (Mot.
1489).

Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

UPOZORNĚNÍ
Př i výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací kladku.

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte upevňovací šroub
řemenice klikového hř ídele pro pohon
příslušenství.
a Namontujte zpět napínací kladku.

11A-32

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M

107494

107493

a Nasaďte rozvodový řemen, přičemž uveďte do
zákrytu značky řemene se značkami ozubených kol
vačkového (8) a klikového hřídele (9) .
Pořadí nasazení:
- řemenice klikového hřídele,
- napínací kladka,
- řemenice vačkového hřídele,
- řemenice čerpadla chladicí kapaliny.
POSTUP NAPÍNÁNÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE
a Umístěte napínací kladku do styku s rozvodovým
řemenem.
a Mírně utáhněte upevňovací matici napínací kladky.
a Demontujte měrku horní úvratě (Mot. 1489).

16293

a Nasaďte přípravek pro předepnutí rozvodového
řemene (Mot. 1501) na ozubené kolo vačkového
hřídele (10) .
a Vyviňte předpětí na větev rozvodového řemene (11)
pomocí momentový klíč seřízeného na moment 10
Nm.
a Demontujte přípravek (Mot. 1501).

11A-33

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M
a Utáhněte na předepsaný moment a úhel
upevňovací šroub řemenice klikového hřídele
(30 Nm + 80˚ ± 5) , přičemž šroubovákem zablokujte
setrvačník motoru.

107492

a Nasaďte přípravek pro napnutí rozvodového
řemene (Mot. 1135-01) (12) .
a Napněte rozvodový řemen otočením napínací kladky pomocí přípravku (Mot. 1135-01) proti směru
chodu hodinových ručiček.
a Seřiďte napnutí řemene pomocí přípravku (Mot.
1505) nebo (Mot. 1715) na hodnotu 160 Hz ± 10,
(viz NT 3786A, Sestava motoru a dolní část motoru, 10A, Přípravek pro kontrolu napnutí řemenů:
Použití

107499

a Potřete upevňovací šrouby horního krytu rozvodu
přípravkem LOCTITE FRENETANCH.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby M10 horního rozvodového
víka (44 Nm) (13) ,
- upevňovací šroub M8 horního rozvodového
víka (22 Nm) (14) ,

a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici napínací kladky (50 Nm).

- upevňovací šrouby dolního rozvodového víka
(8 Nm) ,

a Otočte klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru
chodu hodinových ručiček.
a Uveďte motor do horní úvratě pomocí přípravku
(Mot. 1489).
a Demontujte měrku horní úvratě (Mot. 1489).

- upevňovací šrouby hlavy kyvadlového závěsu
na motoru (62 Nm).
a Namontujte zpě t řemen příslušenství (viz 11A,
Přední horní část motoru, Řemen příslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) .

a Znovu nasaďte přípravek pro předepnutí rozvodového řemene (Mot. 1501) na ozubené kolo vačkového
hřídele.
a Vyviňte předpětí na větev rozvodového řemene pomocí momentový klíč seřízeného na moment 10
Nm.
a Demontujte přípravek (Mot. 1501).
a Zkontrolujte pomocí přípravku (Mot. 1715) nebo
(Mot. 1505) , zda je napětí rozvodového řemene
160 Hz ± 10.
a Pokud je hodnota napětí mimo toleranci, upravte ji,
přičemž zopakujte postup napnutí od začátku.

11A-34

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
II - POTŘEBNÝ MATERIÁL

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Mot. 1489

Aretační trn horní úvratě

Mot. 1430

Sada 5 měrek pro seřízení
řemenic vačkového hřídele a
klikového hřídele

a
- Ochranné rukavice
- Velký šroubovák
- Plochý klíč 6 mm,
- Vnější hvězdicový klíč velikosti 14
III - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Utahovací momentym
upevňovací šroub napínací kladky rozvodu

27 Nm

upevňovací šroub M14
ře m e n i c e
k l i kového
hř ídele pro pohon
příslušenství

120 Nm + 95˚ ±
15˚

upevňovací šroub napínací kladky rozvodu

27 Nm

uzávěr otvoru pro měrku
horní úvratě

20 Nm

upevňov a c í
šrouby
kyvadlového držáku

21 Nm

šroub snímače polohy
vysokotlakého čerpadla

8 Nm

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž
a zpě tná montáž) (MR 388, 35A, Kola
a pneumatiky).

DEMONTÁŽ
109495

I - OPATŘENÍ PŘI OPRAVĚ
a

DŮLEŽITÉ
Po celou dobu práce použijte ochranné rukavice.

UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte motor bě ž et bez řemene
příslušenství, abyste předešli zničení řemenice
klikového hřídele pro pohon příslušenství.

24764

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.

11A-35

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž
K9K

24749

a Označte kyvadlový držák vzhledem ke karoserii.
a Odpojte konektor snímače polohy vysokotlakého
čerpadla (1) .
a Demontujte řemen příslušenství (viz 11A, Přední
horní č ást motoru, Řemen př íslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) .

11A-36

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19654

a Demontujte horní kryt rozvodu po odepnutí dvou
jazýčků (2) .

11A-37

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19654-1

a Demontujte:
- snímač polohy vysokotlakého čerpadla (3) ,
- plastový šroub (4) .
a Odepněte tři jazýčky (5) .
a Demontujte dolní kryt rozvodu.

11A-38

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19654-2

a Demontujte kyvadlový držák z hlavy válců.

19702
19650

a Demontujte uzávěr otvoru pro měrku horní úvratě
pomocí vnější hvězdicové nástrčky velikosti 14.

a Otočte motorem, abyste umístili otvor (6) řemenice
vačkového hřídele téměř proti otvoru (7) hlavy válců.

11A-39

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19650-1

a Zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489) (8) .

19655

a Zasuňte měrku (9) (Mot. 1430) do otvorů řemenice
vačkového hřídele a hlavy válců v místě.
a Odstraňte:
- měrku pro seřízení řemenice vačkového hřídele
(Mot. 1430) ,
- měrku horní úvratě (Mot. 1489).

14489

a Otáčejte klikovým hřídelem bez rázů ve směru chodu hodinových ručiček (na straně rozvodu), dokud
klikový hřídel nedosedne na měrku horní úvratě.

109938

a Demontujte řemenici klikového hřídele pro pohon
příslušenství, přičemž pomocí velkého šroubováku
zablokujte setrvačník motoru.

11A-40

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - OPATŘENÍ PŘI OPRAVĚ
a

DŮLEŽITÉ
Po celou dobu práce použijte ochranné rukavice.

UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.
109937

a Povolte šroub (10) napínací kladky.

UPOZORNĚNÍ

a Povolte napínací kladku rozvodu otočením
výstředníku pomocí šestihranného klíče velikosti 6
mm.

Př i výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací a vodicí kladky.

a Demontujte:
- rozvodový řemen, přičemž dejte pozor, abyste nenechali spadnout rozvodové ozubené kolo klikového hřídele,

UPOZORNĚNÍ

- napínací kladku rozvodu.

- konec klikového hřídele (na straně rozvodového
ústrojí),

Bezpodmínečně odmastěte:

- vrtání a dosedací plochy rozvodového ozubeného kola klikového hřídele,
- dosedací plochy řemenice klikového hřídele pro
pohon příslušenství,
aby bylo zamezeno prokluzu rozvodu.
Tento prokluz by způsobil zničení motoru.

II - DÍLY A PŘÍPRAVKY PRO OPRAVU
a Vždy vyměňované díly:
- Rozvodový řemen
- Napínací kladka rozvodového řemene
- šroub řemenice klikového hřídele pro pohon
příslušenství.
a Přípravky:
- Silikonový těsnicí prostředek s obj. č. 77 11 227
484

11A-41

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
III - POTŘEBNÝ MATERIÁL

- Zahnutý klíč velikosti 18 mm,

a

- Momentový klíč,
- Ochranné rukavice

- Úhlový segment

- Plochý klíč 6 mm,
IV - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

- Vnější hvězdicový klíč velikosti 14,

19656-2

a Namontujte zpět:
- rozvodové ozubené kolo klikového hřídele,
- napínací kladku rozvodu.
a Umístěte kolík (11) napínací kladky do drážky (12)
hlavy válců.
a Zaveďte měrku (Mot. 1430) do otvorů řemenice
vačkového hřídele a hlavy válců vmístě (1 3) ,
přičemž vpřípadě potřeby otočte vačkovým
hřídelem pomocí zahnutého klíče velikosti 18 mm.
a Zkontrolujte, zda se značka řemenice vysokotlakého
čerpadla (14) nachází proti hlavě šroubu (15) .

11A-42

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

14489

19657

a Umístěte klikový hřídel do styku s měrkou horní
úvratě (Mot. 1489) (drážka (16) klikového hřídele
musí směřovat vzhůru).

a Nasaďte nový rozvodový řemen, přičemž začněte
ozubeným kolem klikového hřídele a uveďte do
zákrytu značky řemene se značkami řemenic vysokotlakého čerpadla a vačkového hřídele.
Poznámka:
Mezi značkami řemenic vačkového hřídele
a vysokotlakého čerpadla musí být 19 zubových
mezer řemene.

11A-43

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19658

19702

a Uveďte pohyblivý ukazatel (17) napínací kladky proti
kolíku otočením výstředníku proti směru chodu
hodinových ručiček pomocí šestihranného klíče velikosti 6 mm.

a Otočte klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru
chodu hodinových ručiček (na straně rozvodového
ústrojí). Než se bude otvor (18) řemenice vačkového
hřídele nacházet proti otvoru (19) hlavy válců,
zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489) do bloku válců.

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub napínací kladky rozvodu (27 Nm).
a Namontujte zpět řemenici klikového hřídele pro pohon příslušenství vybavenou novým šroubem.

a Pomalu a bez rázů uveďte klikový hřídel do styku
s měrkou horní úvratě.

a Utáhněte na předepsaný moment a úhel (klikový
h řídel dosedá na aretační trn horní úvratě )
upevňovací š roub M14 řemenice klikového
hřídele pro pohon příslušenství (120 Nm + 95˚ ±
15˚).
a Odstraňte přípravky:
- měrku pro seřízení řemenice vačkového hřídele
(Mot. 1430) ,
- měrku horní úvratě (Mot. 1489).

11A-44

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
1 - První poloha

19655

a Zablokujte řemenici vačkového hřídele pomocí
přípravku (Mot. 1430).

111083

Poznámka:
Na řemeni musí být 19 zubových mezer mezi
značkami řemenice vačkového hřídele (2 0)
a řemenice vysokotlakého čerpadla (21) .
a Demontujte
- měrku horní úvratě (Mot. 1489) ,
- měrku pro seřízení řemenice vačkového hřídele
(Mot. 1430).
Poznámka:
Po provedení dvou otáček klikového hřídele se
mohou ukazatele napínací kladky nacházet ve
dvou různých polohách.
Otočení výstředníku napínací kladky je různé
v závislosti na poloze.

111081

a Povolte šroub napínací kladky maximálně o jednu
otáčku, přičemž kladku držte pomocí šestihranného
klíče o velikosti 6 mm.
a Postupně uveďte pohyblivý ukazatel (22) do středu
seřizovacího okna (23) otáčením klíče proti směru
chodu hodinových ručiček.

11A-45

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
hřídele nacházet proti otvoru hlavy válců ,
zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489) do bloku válců.

2 - Druhá poloha

a Pomalu a bez rázů uveďte klikový hřídel do styku
s měrkou horní úvratě.

111082

19655

a Zablokujte řemenici vačkového hřídele pomocí
přípravku (Mot. 1430).
a V opačném případě zopakujte postup nasazení rozvodového řemene.
a Demontujte:
- měrku horní úvratě (Mot. 1489) ,
- měrku pro seřízení řemenice vačkového hřídele
(Mot. 1430).
V - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Kápněte kapku SILIKONOVÉHO LEPIDLA na závit
uzávěru aretovacího trnu horní úvratě.
111081

a Utáhněte na předepsaný moment uzávěr otvoru
pro měrku horní úvratě (20 Nm).

a Povolte šroub napínací kladky maximálně ojednu
otáčku, přičemž kladku držte pomocí šestihranného
klíče o velikosti 6 mm.
a Postupně uveďte pohyblivý ukazatel (24) do středu
seřizovacího okna (25) otáčením klíče ve směru
chodu hodinových ručiček.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub napínací kladky rozvodu (27 Nm).
a Otočte klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru
chodu hodinových ručiček (na straně rozvodového
ústrojí). Než se bude otvor řemenice vačkového

11A-46

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19654-2

a Namontujte zpět kyvadlový držák na hlavu válců.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kyvadlového držáku (21 Nm).

11A-47

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19654-1

a Namontujte zpět snímač polohy vysokotlakého
čerpadla.
a Utáhněte na předepsaný moment šroub snímače
polohy vysokotlakého čerpadla (8 Nm).

19659

a Namontujte zpět kryt rozvodu umístěním jazýčku
(26) do otvoru (27) dolního krytu rozvodu.

11A-48

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

19654

a Namontujte zpět horní kryt rozvodu.
a Namontujte zpět:
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- kyvadlový závěs motoru (viz 19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná
montáž, strana 19D-10) , přičemž respektujte
značky vytvořené před demontáží.
a Připojte konektor snímače polohy vysokotlakého
čerpadla.
a Odstraňte přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453).
a Nasaďte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-49

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
Potřebné speciální nářadí

Utahovací momentym

Mot. 1368

Přípravek
výstředné
Klíč Torx
čtvercovým
12,7

Mot. 1496

Příprave k
pro
vačkových hřídelů

Mot. 1489

Aretační trn horní úvratě

Mot. 1490-01

Zabloko v á n í
a
s eřízení
řemenic vačkových hřídelů

Mot. 799-01

Přípravek na znehybnění
ozubených kol pro ozubený
rozvodový řemen

Mot. 1487

pro utahování
napínací kladky
velikosti 8 se
profilem velikosti
s eřízení

Příprave k
pro
z pětnou
montáž vík vačkových hřídelů
průměru 57 mm

Mot. 1488

Příprave k
pro
z pětnou
montáž vík vačkových hřídelů
průměru 43 mm

Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

upevňova c í
š roub
ř e m e n i c e k l i k ového
hř ídele pro pohon
příslušenství

40 Nm + 145˚ ±
15˚

nové matice řemenic
vačkových hřídelů

30 Nm + 84˚ ±
4˚

uzávěr aretovacího trnu
horní úvratě

na moment 20
Nm
41 Nm

DEMONTÁŽ
I - OPATŘENÍ PŘI OPRAVĚ
a
DŮLEŽITÉ
Po celou dobu práce použijte ochranné rukavice.

UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho
chodu.

UPOZORNĚNÍ
Utahovací momentym

Nenechávejte motor bě ž et bez řemene
příslušenství, abyste předešli zničení řemenice
klikového hřídele pro pohon příslušenství.

upevňovací šroub vodicí
kladky rozvodu

45 Nm

upevňovací matici napínací kladky rozvodu

7 Nm

šroub řemenice klikového hřídele pro pohon
příslušenství

40 Nm + 145˚
±15˚

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

upevňovací matici napínací kladky rozvodu

27 Nm

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

upevňovací matici napínací kladky

27 Nm

- potrubí sání vzduchu,

upevňovací šroub vodicí
kladky

45 Nm

- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,

upevňovací matici napínací kladky na moment

7 Nm

- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

upevňovací matici napínací kladky

27 Nm

- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,

II - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

a Demontujte:

11A-50

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
- pravý kyvadlový závěs motoru (viz 19D, Zavěšení
motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a
zpětná montáž, strana 19D-10) .

Seřízení rozvodu

14491-1

a Umístěte drážky vačkových hřídelů do téměř vodorovné polohy tak, aby byly vyosené směrem dolů.
14491

a Demontujte:
- těsnicí uzávě ry vačkových
šroubováku,

hřídelů pomocí

- uzávěr otvoru pro měrku horní úvratě (1) ,
- oko pro zvedání motoru (na straně setrvačníku motoru).

14489-2

a Zašroubujte měrku horní úvratě (2) .
a Jednou otočte motorem ve směru chodu hodinových
ručiček (na straně rozvodu).
a Pomalu a bez rázů uveďte klikový hřídel do styku
s měrkou horní úvratě.

11A-51

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
III - DEMONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU

14490

a Zkontrolujte, zda jsou drážky vačkových hřídelů
v téměř vodorovné poloze a vyosené směrem dolů.

101872

a Uvolněte rozvodový řemen vyšroubováním matice
(3) napínací kladky.
a Demontujte:
- vodicí kladku (4) pomocí přípravku (Mot. 1368) ,
- napínací kladku,
- rozvodový řemen, přičemž dejte pozor, aby nespadlo ozubené kolo z klikového hřídele,
- rozvodové ozubené kolo z klikového hřídele.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
POSTUP 1
Seřízení rozvodu

14487

a Demontujte:

a První postup se používá při výměně všech prvků,
které se nacházejí na čelní straně rozvodu a které
nevyžadují povolení jedné nebo obou řemenic
vačkových hřídelů.

- měrku horní úvratě,
- řemenici vačkového hřídele, přičemž šroubovákem
zablokujte pohyb setrvačníku,
- horní kryt rozvodu,
- dolní kryt rozvodového ústrojí.

11A-52

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně odmastěte:
- konec klikového hřídele (na straně rozvodového
ústrojí),
- vrtání a dosedací plochy rozvodového ozubeného kola klikového hřídele,
- dosedací plochy řemenice klikového hřídele pro
pohon příslušenství,
aby bylo zamezeno prokluzu rozvodu.
Tento prokluz by způsobil zničení motoru.

14490

103261

a Umístěte drážky vačkových hřídelů tak, aby byly vodorovné a vyosené směrem dolů, přičemž v případě
potřeby otočte vačkové hřídele pomocí přípravku
(Mot. 1496).

11A-53

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

116650

14489-2

a Upevněte př íp r a v e k (Mot. 1496) na konec
vačkových hřídelů šroubem M6.

108875

a Umístěte měrku horní úvratě (Mot. 1489).
a Zkontrolujte, zda klikový hřídel správně dosedá na
měrku horní úvratě (Mot. 1489) (drážka klikového
hřídele musí směřovat nahoru).

11A-54

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
II - ZPĚTNÁ MONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ
Při
v ý měně
r o z v o d ového ř e m e n e
bezpodmínečně vyměňte rozvodový řemen,
napínací a vodicí kladky a šroub řemenice klikového hřídele pro pohon příslušenství.

14487-2

a Namontujte zpět:
- rozvodové ozubené kolo klikového hřídele,
- rozvodový řemen,
- vodicí kladku rozvodu.

108879

a Namontujte zpět napínací kladku, přičemž umístěte
kolík napínací kladky do drážky (6) .

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub vodicí kladky rozvodu (45 Nm) pomocí
přípravku (Mot. 1368) (7) .

11A-55

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

103263

a Pomocí šestihranného klíče velikosti 6 mm uveďte
pohyblivý ukazatel (8) proti výřezu (9) otočením
výstředníku (1 0) ve směru chodu hodinových
ručiček.

103263

a Zkontrolujte, zda se pohyblivý ukazatel (11) nachází
proti výřezu (12) , v opačném případě:
- Povolte upevň ovací matici napínací kladky
maximálně o jednu otáčku, přičemž držte pohyblivý
ukazatel pomocí šestihranného klíče o velikosti 6
mm.

a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici napínací kladky rozvodu (7 Nm).

- Postupně uveďte pohyblivý ukazatel (11) proti
výřezu (12) otočením výstředníku (13) ve směru
chodu hodinových ručiček.

a Namontujte zpět:
- dolní kryt rozvodu,
- řemenici klikového hřídele pro pohon příslušenství.

a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici napínací kladky rozvodu (27 Nm).

a Utáhněte na předepsaný moment a úhel šroub
řemenice klikového hř í dele pro pohon
příslušenství (40 Nm + 145˚ ±15˚) (klikový hřídel
dosedá na trn horní úvratě).
a Demontujte:
- přípravek na zablokování vačkových hřídelů (Mot.
1496) ,
- měrku horní úvratě (Mot. 1489).
a Dvakrát otočte klikovým hřídelem ve směru chodu
hodinových ručiček (na straně rozvodu). Před
ukončením druhé otáčky:
- Zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489) do
bloku válců.
- Pomalu a bez rázů uveďte klikový hřídel do styku
s měrkou horní úvratě (Mot. 1489).
a Odstraňte měrku horní úvratě (Mot. 1489).

11A-56

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
III - KONTROLA SEŘÍZENÍ A NAPNUTÍ
1 - Kontrola napnutí
a Otočte klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru
chodu hodinových ručiček (na straně rozvodového
ústrojí).
a Zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489).
a Pomalu a bez rázů uveďte klikový hřídel do styku
s měrkou horní úvratě (Mot. 1489).
a Odstraňte měrku horní úvratě.
a Zkontrolujte, zda jsou ukazatele napínací kladky
v zákrytu, jinak znovu proveďte napnutí, přičemž povolte výstředník napínací kladky o maximálně jednu
otáčku.
a Uveďte pohyblivý ukazatel správně do zákrytu
s výřezem.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici napínací kladky (27 Nm).
2 - Kontrola seřízení
a Před provedením kontroly seřízení rozvodu se
ujistěte o správné poloze ukazatelů napínací kladky.
a Zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489) do bloku válců.

14490

a Nasaďte (bez vyvíjení přílišné síly) přípravek pro zablokování vačkových hřídelů (Mot. 1496) (drážky
vačkových hřídelů musí být vodorovné a vyosené
směrem dolů).
a
UPOZORNĚNÍ

a Pomalu a bez rázů uveďte klikový hřídel do styku
s aretačním trnem.

Pokud přípravek pro zablokování vačkových
hřídelů nezapadne, znovu proveďte seří zení
rozvodu a napnutí.
a Odstraňte měrku horní úvratě.
IV - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
POSTUP 2
a - Seřízení rozvodu
a Druhý postup se používá při výměně všech prvků,
které se nacházejí na čelní straně rozvodu a které
vyžadují povolení jedné nebo obou řemenic
vačkových hřídelů.

11A-57

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
a
UPOZORNĚNÍ
V případě povolení kolíku s maticí přejděte na
NT 3787A, Výměna kolíků
řemenice
vačkového hřídele K9 - K4, 11A, Horní
a přední část motoru, Vačkový hřídel).

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte matice vačkových
hřídelů a šroub řemenice klikového hřídele pro
pohon příslušenství.
Bezpodmínečně odmastěte:
- konec klikového hřídele,
- vrtání a dosedací plochy rozvodového ozubeného kola klikového hřídele,
- dosedací plochy řemenice klikového hřídele pro
pohon příslušenství,
14490

- konce vačkových hřídelů (na straně rozvodového ústrojí),
- vrtání a dosedací plochy ozubených
vačkových hřídelů,

kol

aby bylo zamezeno prokluzu rozvodu.
Tento prokluz by způsobil zničení motoru.
a Namontujte zpět řemenice vačkových hřídelů
a upevněte je původními maticemi, které utáhněte
na moment 15 Nm.

103261

a Umístěte drážky vačkových hřídelů tak, aby byly vodorovné a vyosené směrem dolů, přičemž v případě
potřeby otočte vačkové hřídele pomocí přípravku
(Mot. 1496).

11A-58

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

116650

14489

a Upevněte př íp r a v e k (Mot. 1496) na konec
vačkových hřídelů šroubem M6.
a Odstraň te pů vodní matice řemenic vačkových
hřídelů anahraďte je novými maticemi (bez
dotažení matic, mezi maticemi a řemenicí musí být
vůle 0,5 až 1 mm).

14487-1

a Zkontrolujte, zda klikový hřídel správně dosedá na
měrku horní úvratě (Mot. 1489) (15) a zda drážka
(16) klikového hřídele směřuje vzhůru.
a Umístěte logo RENAULT (17) vyražené na paprscích řemenic vačkových hřídelů svisle a směrem nahoru.

11A-59

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
b - Zpětná montáž popisovaného dílu

101876
108879

a Namontujte zpět napínací kladku, přičemž umístěte
kolík napínací kladky do drážky (18) .

a Umístěte přípravek (Mot. 1490-01) (20) pro zablokování řemenic vačkových hřídelů (použ ijte
upevnění krytu rozvodu pro upevnění přípravku).

14487-3

a Namontujte zpět:

14487-3

- rozvodové ozubené kolo (19) ,

a Namontujte zpět vodicí kladku (21) .

- rozvodový řemen na řemenice vačkových hřídelů,
(aniž byste pohnuli řemenicemi vačkových
hřídelů).

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub vodicí kladky (45 Nm) pomocí přípravku
(Mot. 1368).
a Namontujte zpět řemenici klikového hřídele pro pohon příslušenství (bez zablokování šroubu, mezi
šroubem a řemenicí musí být vůle 2 až 3 mm).

11A-60

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
c - Napnutí řemene

103263
103263

a Pomocí šestihranného klíče velikosti 6 mm uveďte
pohyblivý ukazatel (22) proti výřezu (23) otočením
výstředníku (2 4) ve směru chodu hodinových
ručiček.
a Utáhněte upevňovací matici napínací kladky na
moment (7 Nm).
a Odstraň te přípravek pro zablokování řemenic
vačkových hřídelů (Mot. 1490-01).

a Zkontrolujte, zda se pohyblivý ukazatel (25) nachází
proti výřezu (26) .
a Povolte matici napínací kladky maximálně o jednu
otáčku, přičemž držte pohyblivý ukazatel pomocí
šestihranného klíče o velikosti 6 mm.
a Postupně uveďte pohyblivý ukazatel (25) proti
výřezu (26) otočením výstředníku (27) ve směru
chodu hodinových ručiček.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici napínací kladky (27 Nm).

Poznámka:
Zkontrolujte, zda se matice a šroub řemenic
vačkových hřídelů nedostávají do styku
s příslušnými řemenicemi. Navíc občas přitlačte
řemenice vačkových hř ídelů proti vačkovým
hřídelům.
a Otočte rozvodem o šest otáček prostřednictvím
řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů pomocí přípravku (Mot. 799-01).

14839

a Umístě te přípravek pro zablokování řemenic
vačkových hřídelů (Mot. 1490-01).

11A-61

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
V - KONTROLA SEŘÍZENÍ A NAPNUTÍ
1 - Kontrola napnutí
a Otočte klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru
chodu hodinových ručiček (na straně rozvodového
ústrojí).
a Zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489) do bloku válců.
a Pomalu a bez rázů uveďte klikový hřídel do styku
s měrkou horní úvratě (Mot. 1489).
a Odstraňte měrku horní úvratě (Mot. 1489).
a Zkontrolujte, zda jsou ukazatele napínací kladky
v zákrytu, jinak znovu proveďte napnutí, přičemž povolte výstředník napínací kladky o maximálně jednu
otáčku.
a Uveďte pohyblivý ukazatel správně do zákrytu
s výřezem.
14489

a Demontujte řemenici klikového hřídele pro pohon
příslušenství.
a Instalujte dolní kryt rozvodu.
a Namontujte zpět řemenici klikového hřídele pro pohon příslušenství.

2 - Kontrola seřízení
a Před provedením kontroly seřízení rozvodu se
ujistěte o správné poloze ukazatelů napínací kladky.
a Zašroubujte měrku horní úvratě (Mot. 1489) do bloku válců.
a Pomalu a bez rázů uveďte klikový hřídel do styku
s měrkou horní úvratě (Mot. 1489).

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda klikový hřídel dosedá na měrku
horní úvratě (Mot. 1489).
a Utáhněte na předepsané momenty a úhly:
- upevňovací šroub řemenice klikového hřídele
pro pohon příslušenství (40 Nm + 145˚ ± 15˚)
(klikový hřídel dosedá na měrku horní úvratě),
- nové matice řemenic vačkových hřídelů (30 Nm
+ 84˚ ± 4˚) , přičemž začněte řemenicí vačkového
hřídele výfukových ventilů.
a Demontujte:
- přípravek na zablokování vačkových hřídelů (Mot.
1496) ,
- přípravek na zablokování řemenic vačkových
hřídelů (Mot. 1490-01) ,
- měrku horní úvratě (Mot. 1489).

11A-62

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
VI - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

14490

a Umístěte (bez vyvíjení přílišné síly) přípravek pro
zablokování vačkových hřídelů (Mot. 1496) (drážky
vačkových hřídelů musí být vodorovné a vyosené
směrem dolů).

15103-1

a Namontujte nové těsnicí uzávěry zpět na konce
vačkových hřídelů:
- použijte pro vačkový hřídel sacích ventilů přípravek
(Mot. 1487) (28) ,

Poznámka:
Pokud přípravek pro zablokování vačkových
hřídelů nezapadne, znovu proveďte seří zení
rozvodu a napnutí.
a Odstraňte měrku horní úvratě.

- použijte pro vačkový hřídel výfukových ventilů
přípravek (Mot. 1488) (29) .
a Namontujte zpět pravý kyvadlový závěs motoru (viz
19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19D-10) .
a Demontujte přípravek (Mot. 1453) s upevňovacími
popruhy.
a Namontujte zpět uzávěr aretovacího trnu horní
úvratě na vnitřní závit kápněte RHODORSEAL
5661.
a Utáhněte uzávěr aretovacího trnu horní úvratě
(na moment 20 Nm).
a Namontujte zpět horní kryty rozvodu.
a Utáhněte šrouby a matice horního krytu rozvodu na
moment (41 Nm).
a Namontujte zpět:
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,

11A-63

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Rozvodový řemen: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M
- přívodní vzduchovou trubici.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-64

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) ,

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1490-01
Mot. 1632

Zabloko v á n í
a
s eřízení
řemenic vačkových hřídelů

- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) .

Přípravek na instalaci těsnění
"PTFE" vačkového hřídele

Utahovací momentym
upevňovací šrouby 22,
23, 20, 13 víka ventilů

8 Nm

upevňovací šrouby č. 1
až 12, 14 až 19, 21 až
24 víka ventilů

14,5 Nm

upevňovací šrouby 22,
23, 20, 13 víka ventilů

14,5 Nm

upevňov a c í
šrouby
odlučovače oleje

10 Nm

upevňovací šrouby zvedacího oka na straně
setrvačníku motoru

11 Nm

101876

a Umístěte přípravek (Mot. 1490-01) na řemenice
vačkových hřídelů.

DEMONTÁŽ

a Demontujte:

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

11A-65

- upevňovací matice (1) řemenic vačkových hřídelů,
- přípravek (Mot. 1490-01) ,
- řemenicemi vačkových hřídelů.

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

14497-3

a Demontujte zapalovací cívky (viz 17A, Zapalování,
Cívky: Demontáž a zpětná montáž, strana 17A-2)
.

11A-66

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

14497-4

a Demontujte:
- upevňovací šroub zvedacího oka motoru na straně
setrvačníku motoru na víku ventilů,
- upevňovací šrouby (2) odlučovače oleje,
- odlučovač oleje.

11A-67

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

14497

a Demontujte upevňovací šrouby víka ventilů.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

a Oddělte víko ventilů ve svislém směru, přičemž poklepejte na ouška (3) pomocí bronzového trnu.
a Demontujte víko ventilů.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
DŮLEŽITÉ
Nepoškrábejte
povrchů.

těsnicí

plochy

hliníkových

Použijte ochranné brýle.
Při práci použijte rukavice.

UPOZORNĚNÍ
Nedopusťte, aby prostředek potřísnil lakované
plochy.
Pečlivě vyčistěte hlavu válců, abyste zamezili
vniknutí cizích těles do přívodních a vratných
olejových kanálů.
Nedodržení tohoto pravidla by mohlo způsobit
ucpání různých kanálů pro vedení oleje a vést
k rychlému zničení motoru.

11A-68

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M
a Vyčistěte těsnicí plochu víka ventilů prostředkem
DECAPJOINT, abyste rozpustili část těsnění, která
zůstane přilepena.
a Naneste přípravek na část, kterou je třeba vyčistit.
Počkejte přibližně patnáct minut anásledně
odstraňte zbytky dřevěnou stěrkou.
a
Poznámka:
Těsnicí plochy víka ventilů musí být čisté, suché
a bez mastnoty (vyhněte se otiskům prstů).
a Namažte ložiska vačkových hřídelů v hlavě válců
motorovým olejem.
a
UPOZORNĚNÍ
Nepotřísněte olejem těsnicí plochu hlavy válců
pro víko ventilů.

UPOZORNĚNÍ
Nadbytek těsnicího přípravku při aplikaci může
způsobit přetečení tohoto přípravku při utahování
dílů. Smísení přípravku s kapalinou může vést ke
snížení funkčnosti některých prvků (motoru,
chladiče).

14517

a Nanášejte válečkem (natěračským) LEPICÍ
PRYSKYŘICI na těsnicí plochu, dokud nebude namodralá.
a Pomocí hadříku odstraňte LEPICÍ PRYSKYŘICI,
která se nachází na ploškách (4) šesti ložisek víka
ventilů.

11A-69

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

14497

a Namontujte zpět víko ventilů.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:

a

- upevňovací šrouby 22, 23, 20, 13 víka ventilů (8
Nm) ,
- upevňovací šrouby č. 1 až 12, 14 až 19, 21 až 24
víka ventilů (14,5 Nm).
a Povolte v uvedeném pořadí upevňovací šrouby 22,
23, 20, 13.
a Utáhněte v předepsaném pořadí a na předepsaný
moment upevňovací šrouby 22, 23, 20, 13 víka
ventilů (14,5 Nm).

11A-70

Poznámka:
Těsnicí plochy odlučovače oleje musí být čisté,
suché a bez mastnoty (vyhněte se otisků m
prstů).

UPOZORNĚNÍ
Nadbytek těsnicího přípravku při aplikaci může
způsobit přetečení tohoto přípravku při utahování
dílů. Smísení přípravku s kapalinou může vést ke
snížení funkčnosti některých prvků (motoru,
chladiče).

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

14516

a Nanášejte válečkem (natěračským) LEPICÍ
PRYSKYŘICI na těsnicí plochu, dokud nebude namodralá.

14497-4

a Namontujte zpět odlučovač oleje.
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment upevňovací šrouby odlučovače oleje (10
Nm).

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby zvedacího oka na straně setrvačníku motoru (11 Nm).

a Namontujte zpět upevňovací šroub zvedacího oka
motoru na víku ventilů,

11A-71

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

106443

a Naneste na čtyři zapalovací cívky linii (38) FLUOROVANÉHO TUKU 82 00168 855 průměru 2 mm
po vnitřním obvodu vysokonapěťové krytky.

Instalace těsnění vačkových hřídelů

20257

a Elastomerové těsnění těchto motorů je opatře n o
plochým těsnicím lemem (5) chráničem (6) (který
rovněž slouží k montáži těsnění na motor).

11A-72

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

105531

18687

a
UPOZORNĚNÍ
Tento typ těsnění je velmi KŘEHKÝ. Při manipulaci bezpodmínečně použijte ochranný kryt (7) .
V žádném případě se nedotýkejte těsnění (8) ,
aby nikdy nedošlo k úniku oleje, když je těsnění
umístěno na motoru.

21687

a Našroubujte kolík (9 ) přípravku (Mot. 1632) na
vačkový hřídel.

11A-73

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

21687-1

21687-3

a Nasaďte na vačkový hřídel chránič vybavený
těsněním (dejte pozor, abyste se těsnění
nedotýkali).

a Utahujte matici s osazením až do styku zvonu
s hlavou válců.
a Vytáhněte matici, zvon, chránič a tyč se závity.
a Namontujte zpět:
- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) ,
- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) ,
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,

21687-2

a Umístě te zvon (10) a matici s osazením (11)
přípravku (Mot. 1632).

- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-74

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M

Utahovací momentym
upevňovací šrouby víka
ventilů

na moment 2
Nm

upevňovací šrouby víka
ventilů

na moment 10
Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- blok zapalovacích cívek (viz 17A, Zapalování,
Cívky: Demontáž a zpětná montáž, strana 17A2) .

107771

a Odpojte duritové potrubí odvětrávacího odsávání
olejových par (2) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte upevňovací šrouby víka ventilů.
a Demontujte:
- víko hlavy válců,
- těsnění víka ventilů.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Nepoškrábejte
povrchů.

těsnicí

plochy

hliníkových

a Očistěte těsnicí plochu víka hlavy válců.
108649

a Uvolněte odvětrávací potrubí palivových par v (1) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpě t víko ventilů opatřené novým
těsněním.

11A-75

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

107771

a Utáhněte v uvedeném pořadí upevňovací šrouby
víka ventilů (na moment 2 Nm).
a Utáhněte v uvedeném pořadí upevňovací šrouby
víka ventilů (na moment 10 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte zpět potrubí zpětného odsávání olejových
par.
a Upevněte odvětrávací potrubí palivových par.
a Namontujte zpět:
- blok zapalovacích cívek (viz 17A, Zapalování,
Cívky: Demontáž a zpětná montáž, strana 17A2) ,
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-76

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
upevňovací šrouby víka
ventilů

na moment 12
Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte schránku vzduchového filtru (viz 12A,
Palivová směs, Schránka vzduchového filtru:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .

19712-1

a Naneste čtyři proužky (1 ) SILIKONOVÉHO
TĚSNICÍHO PROSTŘEDKU o průměru 2 mm.
a Namontujte zpět:
- víko hlavy válců,
- upevňovací šrouby víka ventilů.

19709

a Odstraňte odvětrávací duritové potrubí olejových
par (1) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte upevňovací šrouby víka ventilů.
a Demontujte:
- víko hlavy válců,
- těsnění ventilového víka.

19711

a Utáhněte v uvedeném pořadí upevňovací šrouby
víka ventilů (na moment 12 Nm).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte potrubí pro zpětné odsávání olejových par.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Odmastěte odmašťovačem styčnou plochu mezi víkem a hlavou

a Namontujte zpět:

a Namontujte zpět nové těsnění na víko ventilů.

11A-77

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž
K9K
- elektrickou kabeláž na pouzdro vzduchového filtru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-78

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Vačkový hřídel: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a 710
a Při demontáži - zpětné montáži vačkového hřídele je
nutno demontovat hlavu válců (viz Hlava válců:
Demontáž a zpětná montáž) .
a Postup při demontáži - zpětné montáži hlavy válců
viz NT 6010A, Zážehový motor - 4válcový - K4).

11A-79

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Vačkový hřídel: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

DEMONTÁŽ

- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) ,

a Demontujte:

- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) ,

- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,

- zapalovací cívky (viz 17A, Zapalování, Cívky:
Demontáž a zpětná montáž, strana 17A-2) ,

- pravý kyvadlový držák (viz 19D, Zavěšení motoru,
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 19D-10) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,

- víko ventilů (viz 11A, Přední horní část motoru,
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž, strana
11A-65) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

14498

a Demontujte:

- výfukový vačkový hřídel (2) .

- sací vačkový hřídel (1) ,

11A-80

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Vačkový hřídel: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Označení vačkových hřídelů
Vačkový hřídel sacích ventilů

101880

a Umístěte drážku (3) na konci vačkového hřídele do
vodorovné polohy (drážka se nachází pod osou
vačkového hřídele).
Vačky válce 1 (4) se musejí nacházet vpravo od
svislé osy (5) při pohledu ze strany setrvačníku motoru.

11A-81

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Vačkový hřídel: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
Vačkový hřídel výfukových ventilů

101881

a Umístěte drážku (6) na konci vačkového hřídele do
vodorovné polohy (drážka se nachází pod osou
vačkového hřídele).

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:

Vačky válce 1 (7) se musejí nacházet vlevo od svislé osy (8) při pohledu ze strany setrvačníku motoru.

- víko ventilů (viz 11A, Přední horní část motoru,
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž, strana
11A-65) ,
- zapalovací cívky (viz 17A, Zapalování, Cívky:
Demontáž a zpětná montáž, strana 17A-2) ,

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět vačkové hřídele, přičemž namažte
ložiska.

- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) ,
- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) ,

a Namontujte zpět:
- vačkový hřídel sacích ventilů,

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

- vačkový hřídel výfukových ventilů.

- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,

Poznámka:
Bezpodmínečně vymě ňte čepy vačkového
hřídele v případě, že se kolík uvolní současně
s maticí (viz NT 3887A, 11A, Horní apřední
část motoru, Vačkový hřídel).

- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,

11A-82

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Vačkový hřídel: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M
- pravý kyvadlový držák (viz 19D, Zavěšení motoru,
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 19D-10) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-83

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Vačkový hřídel: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1606

Přípravek
řemenice
čer padla

pro upevnění
vysokotlakého

Utahovací momentym
upevňovací šrouby vík
loži s e k
v ačkového
hřídele

na moment 11
± 1,1 Nm

matici
ř emenice
vačkového hřídele

30 ± 3 Nm +
86˚ ± 6˚

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
118983

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- pravý kyvadlový držák (viz 19D, Zavěšení motoru,
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 19D-10) ,

118982

a Demontujte:

- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,

- upevňovací šroub řemenice vačkového hřídele pomocí přípravku (Mot. 1606) ,
- řemenici vačkového hřídele.

- vývěvu (viz Vývěva: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 37A, Ovládání mechanických částí),

Poznámka:

- víko ventilů (viz 11A, Přední horní část motoru,
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž, strana
11A-65) .

V přípravku je třeba zhotovit otvor: upevňovací
otvor přípravku (viz 118982) je nutno provrtat
vrtákem o průměru 8,5 mm.

11A-84

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Vačkový hřídel: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

20064-2
20064-1

a Demontujte:

a Odmastěte těsnicí plochy ložisek vačkového hřídele
č. 1 a 6 (1) pomocí odmašťovacího prostředku.

- upevňovací šrouby vík ložisek vačkových hřídelů,

a Naneste čtyři pruhy tmelu LOCTITE 518 o šířce 1
mm na ložiska vačkových hřídelů č. 1 a 6 (1) .

- víka ložisek vačkových hřídelů,
- vačkový hřídel.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Bezpodmínečně vymě ňte čep vačkového hřídele
v případě, že se kolík uvolní současně s maticí (viz
NT 3887A, 11A, Horní a přední část motoru,
Vačkový hřídel).
a

113565

Poznámka:

a Namontujte zpět vačkový hřídel.

Bezpodmínečně vymě ňte matici ře m e n i c e
vačkového hřídele.

Poznámka:
Těsnicí plochy hlavy válců a ložisek vačkového
hřídele č. 1 a č. 6 musejí být čisté, suché a bez
mastnoty (žádné otisky prstů).

Poznámka:
Nadbytek těsnicího přípravku při aplikaci může
způsobit přetečení tohoto přípravku při utahování
dílů. Smísení přípravku s kapalinou může vést ke
snížení funkčnosti některých prvků (motoru,
chladiče).

11A-85

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Vačkový hřídel: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

113562

a Namontujte zpě t víka ložisek vačkového hřídele
(dodržte jejich původní polohy, ložisko č. 1 (2) na
straně setrvačníku motoru).
118983

a Namontujte zpět řemenici vačkového hřídele.
a Utáhněte na moment a úhel matici řemenice
vačkového hřídele (30 ± 3 Nm + 86˚ ± 6˚).
a Namontujte zpět:
- víko ventilů (viz 11A, Přední horní část motoru,
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž, strana
11A-65) ,
- vývěvu (viz Vývěva: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 37A, Ovládání mechanických částí),

20064-2

a Utáhněte v uvedeném pořadí upevňovací šrouby
vík ložisek vačkového hřídele (na moment 11 ± 1,
1 Nm).

- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,

a Zkontroluje a seřiďte, (je-li třeba) vůle ventilů (viz
10A, Sestava motoru a dolní část motoru, Ventily: Seřízení, strana 10A-84) .

- pravý kyvadlový držák (viz 19D, Zavěšení motoru,
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 19D-10) ,

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,

a Odmastěte odmašťovacím prostředkem:
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

- konec vačkového hřídele na straně rozvodu,

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

- uložení těsnění vačkového hřídele na hlavě válců.
a Namontujte zpět těsnění vačkového hřídele (viz
1 1 A , P řední horní č ást motoru, Těsnění
vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-111) .

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-86

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1672

Dolní držák motoru

Utahovací momentym
upevňov a c í
hlavy válců

šrouby

25 Nm

upevňov a c í
hlavy válců

šrouby

255˚ ± 10˚

upevňovací šrouby víka
ventilů

na moment 12
Nm

upevňovací šrouby vratného olejového potrubí
na turbokompresoru

12 Nm

109492

a Demontujte kryt pod motorem.
a Umístěte přípravek (Mot. 1672).
a Vypusťte chladicí okruh dolním duritovým potrubím
chladiče pomocí kleští na objímky „CLIC“.

DEMONTÁŽ

a Demontujte:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a

- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,

DŮLEŽITÉ
Před každým zásahem na okruhu vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostického přístroje:

- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) .

- zda není rampa nadále pod tlakem,
- zda není teplota paliva vysoká.
Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.
Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu
při běžícím motoru.
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-87

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

24748

a Odpojte:

102086

a Odpojte:

- konektor snímače teploty vzduchu (1) ,

- vstřikovače,

- konektor elektromagnetického ventilu EGR (2) ,

- žhavicí svíčky,

- potrubí ovládání ventilu přeplňování (3) ,

- snímač teploty paliva (6) ,

- potrubí pro zpětné odsávání olejových par.

- ovladač průtoku (7) ,

a Demontujte vzduchová potrubí (4) a (5) .

- akcelerometr (8) ,
- snímač tlaku vysokotlaké rampy (9) ,

UPOZORNĚNÍ
Ochraňte citlivé oblasti před potřísněním palivem.
a Demontujte:

- přívodní a vratné palivové potrubí (10) .
a Demontujte upevňovací úchyt schránky vzduchového filtru (11) .
a Odstraňte vratnou palivovou rampu vstřikovačů.

- vodicí trubku měrky,
- držák kabeláže.

11A-88

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

102263

114121

a Demontujte upevňovací šrouby (15) katalyzátoru na
výfukovém vedení.

a Odepněte odvětrávací potrubí převodovky.
a Odpojte:

a Odstraňte výfukové vedení.

- potrubí posilovače brzd od vývěvy (12) ,
- snímač teploty chladicí kapaliny (13) .
a Odepněte duritová potrubí z jejich držáku (14) .
a Demontujte zvedací oko na straně setrvačníku motoru.
a Odkloňte kabelový svazek motoru.
a Demontujte duritová potrubí na výstupní nádržce na
chladicí kapalinu.

11A-89

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

20799

a Demontujte:

19711

a Demontujte:

- vzpěru před katalyzátorem (16) ,

- víko ventilů,

- upevňovací šroub katalyzátoru na vzpěře za katalyzátorem (17) ,

- upevňovací šrouby hlavy válců,

- upevňovací matice (18) katalyzátoru na turbokompresoru,

- hlavu válců,
- těsnění hlavy válců.

- katalyzátor.
a Demontujte upevňovací šrouby vratného olejového
potrubí (19) na turbokompresoru.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyčistěte hlavu válců.

11A-90

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
a Pomocí pravítka a lístkové měrky zkontrolujte odchylku od rovinnosti dosedacích ploch hlav válců.
Maximální přípustná deformace je 0,05 mm.

těsnicí

plochy

a Umístěte nové těsnění hlavy válců a vystřeďte je
prostřednictvím objímek.
a Abyste při utahování hlavy válců zabránili styku
pístů s ventily, umístěte všechny písty do poloviny
zdvihu.

DŮLEŽITÉ
Nepoškrábejte
povrchů.

II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

hliníkových

a Namontujte zpět hlavu válců.

Použijte ochranné brýle.
UPOZORNĚNÍ

Při práci použijte rukavice.

Po provedení tohoto postupu šrouby hlavy válců
dále nedotahujte.
UPOZORNĚNÍ
Ochraňte kanál pro vzestupné vedení oleje,
abyste zamezili vniknutí cizích tě les do
přívodních olejových kanálů v hlavě válců.
Nedodržení této instrukce by totiž mohlo vést
k ucpání přívodních olejových potrubí, a způsobit
tak rychlé poškození vačkového hřídele.
a Vyčistěte těsnicí plochy přípravkem DECAPJOINT,
abyste rozpustili č ást tě snění, která zůstane
přilepena.
a Naneste přípravek na část, kterou je třeba vyčistit.
Počkejte přibližně deset minut a následně odstraňte
zbytky dřevěnou stěrkou.
a Vyměňte šrouby hlavy válců po každé demontáži.
a Nové šrouby neolejujte.

UPOZORNĚNÍ
Není dovolena žádná oprava hlavy válců.

19712

a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment upevňovací šrouby hlavy válců (25 Nm).
a Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby
hlavy válců správně utaženy na předepsaný moment.
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný úhel
upevňovací šrouby hlavy válců (255˚ ± 10˚).
UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Po demontáži vždy vyměňte všechny šrouby
hlavy válců.

Nedopusťte, aby prostředek potřísnil lakované
plochy.

Nové šrouby neolejujte.

Pečlivě vyčistěte hlavu válců, abyste předešli
vniknutí cizích těles do kanálů pro přívod
a vratné vedení oleje.
Nedodržení tohoto pravidla by mohlo způsobit
ucpání různých kanálů pro vedení oleje a vést
k rychlému zničení motoru.

UPOZORNĚNÍ
Abyste dosáhli správného utažení šroubů,
odstraňte pomocí stříkačky olej, který by se mohl
nacházet v upevňovacích otvorech v hlavě válců.

11A-91

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž
K9K
III - KONEČNÁ ETAPA

19712-1

a Naneste čtyři proužky (20) přípravku LOCTITE 518
o průměru vytlačeného válečku 2 mm.

11A-92

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
- přívodní a vratné palivové potrubí.
a Umístěte vratnou palivovou rampu.
a Namontujte zpět:
- vodicí trubku měrky,
- držák kabeláže.
a Namontujte zpět:
- katalyzátor (viz 1 9 B , Výfuk, Katalyzátor:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19B-10) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) .

19711

a Namontujte zpět víko ventilů.
a Utáhněte v uvedeném pořadí upevňovací šrouby
víka ventilů (na moment 12 Nm).
a Připojte vratné olejové potrubí turbokompresoru
opatřené novými těsněními.
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby vratného olejového potrubí na turbokompresoru (12 Nm).
a Namontujte zpět duritová potrubí vybavená novými
objímkami na nádržku na chladicí kapalinu.
a Utáhněte objímky pomocí kleští „CLIC“.

19709

a Připojte:

a Namontujte zpět zvedací oko na straně setrvačníku
motoru.
a Připněte duritová potrubí do jejich držáku.
a Připojte:
- snímač teploty chladicí kapaliny,
- potrubí posilovače brzd vývěvy.
a Připněte odvětrávací potrubí převodovky na zvedací
oko.
a Připojte:
- vstřikovače,
- žhavicí svíčky,
- snímač teploty paliva,
- ovladač průtoku,
- akcelerometr,
- snímač tlaku vysokotlaké rampy,

11A-93

- potrubí pro zpětné odsávání olejových par (21) ,
- nová vzduchová potrubí (22) a (23) turbokompresoru.

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž
K9K

24748

a Připojte zpět:
- konektor snímače teploty vzduchu (24) ,
- konektor elektromagnetického ventilu EGR (25) ,
- potrubí ovládání ventilu přeplňování (26) .
a Namontujte zpět schránku vzduchového filtru (viz
12A, Palivová směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .
a Uvolněte upevňovací držák motoru (Mot. 1672).
a Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.
a Proveďte:
- naplnění chladicího systému (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana
19A-9) ,
- odvzdušnění chladicího systému (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .
a Naplňte naftový okruh plnicím čerpadlem (viz 13A,
Přívod paliva, Naftový filtr: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13A-5) .
a Připojte akumulátor, přičemž začněte kladnou
svorkou (viz (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) MR 388, 80A, Akumulátor).
a Proveďte potřebná inicializační nastavení.

11A-94

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

DEMONTÁŽ

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1672

Dolní držák motoru

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

Mot. 1573

Držák hlavy válců

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Mot. 104

Patky pro vystředění těsnění
hlavy válců

a Demontujte:

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- ochranný kryt pod motorem.
a Vypusťte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

Potřebný materiál
Přístroj pro kontrolu hlavy válců

Utahovací momentym
šrouby

20 Nm

upevňovací šrouby víka
ventilů

240˚ ± 6˚

upevňovací šrouby zvedacího oka na straně
setrvačníku motoru

11 Nm

upevňov a c í
šroub
vzpěry na bloku válců

21 Nm

upevňov a c í
matici
vzpěry na vý fukovém
sběrném potrubí

21 Nm

upevňov a c í
kolíky
výfukového sbě rného
potrubí

8 Nm

upevňovací matice katalyzátoru na výfukovém
sběrném potrubí

21 Nm

upevňov a c í
hlavy válců

116557

a Demontujte:
- upevňovací matice (1) příruby výfuku,
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) .
a Odpojte konektor lambda sondy před katalyzátorem.

11A-95

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
- víko ventilů (viz 11A, Přední horní část motoru,
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž, strana
11A-65) ,
- vačkové hřídele sacích a výfukových ventilů.

116640

a Demontujte vzpěru (2) mezi výfukovým sběrným potrubím a blokem válců.
a Umístěte přípravek pro podepření motoru (Mot.
1672).
a Demontujte:
- přípravek (Mot. 1453) ,
- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) ,
- pravý kyvadlový držák (viz 19D, Zavěšení motoru,
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 19D-10) ,
- zapalovací cívky (viz 17A, Zapalování, Cívky:
Demontáž a zpětná montáž, strana 17A-2) ,
- rampu vstřikování (viz 13A, Přívod paliva, Rampa
vstřikování a vstřikovače: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13A-7) .
a Odpojte:
- konektor snímače teploty chladicí kapaliny,
- duritová potrubí na nádržce na chladicí kapalinu na
výstupu hlavy válců.
a Odkloňte kabelový svazek.
a Demontujte:
- upevňovací šroub vodicí trubky olejové měrky na
zvedacím oku na straně setrvačníku motoru,
- oko pro zvedání motoru na straně setrvačníku motoru,

11A-96

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

14498-1

a Demontujte:

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- vahadla (3) ,
- hydraulická zdvihátka (4) .
a
Poznámka:
Hydraulická zdvihátka musíte umístit svisle,
abyste předešli vytečení hydraulické kapaliny
zdvihátek.

108887

a Demontujte:
- upevňovací šrouby hlavy válců,
- hlavu válců.
a Umístěte hlavu válců na drž ák hlavy válců (Mot.
1573).
a Odstraňte těsnění hlavy válců z bloku válců.

11A-97

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
DŮLEŽITÉ
Nepoškrábejte
povrchů.

těsnicí

plochy

hliníkových

Použijte ochranné brýle.
Při práci použijte rukavice.

UPOZORNĚNÍ
Nedopusťte, aby prostředek potřísnil lakované
plochy.
Pečlivě vyčistěte hlavu válců, abyste zamezili
vniknutí cizích těles do přívodních a vratných
olejových kanálů.
14689

Nedodržení tohoto pravidla by mohlo způsobit
ucpání různých kanálů pro vedení oleje a vést
k rychlému zničení motoru.

a Zkontrolujte přítomnost středicí objímky (5) na bloku
válců.

a Vyčistěte těsnicí plochy přípravkem DECAPJOINT,
abyste rozpustili č ást tě snění, která zůstane
přilepena.
a Naneste přípravek na část, kterou je třeba vyčistit.
Počkejte přibližně deset minut a následně odstraňte
zbytky dřevěnou stěrkou.
a Pomocí pravítka a lístkové měrky zkontrolujte, zda
není těsnicí plocha deformována.

a Nasaďte na blok válců přípravek (Mot. 104) (6) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Umístěte nové těsnění hlavy válců.
a Namontujte zpět hlavu válců.
a

a Maximální deformace: 0,05 mm
a Proveďte zkoušku hlavy válců, abyste detekovali
případnou trhlinu, pomocí Přístroj pro kontrolu
hlavy válců.
a Postup odstrojení hlavy válců (viz NT 3784A,
Zážehový motor - 4válcový - K4).
a Abyste zamezili kontaktu pístů s ventily při montáži
vačkových hřídelů, nastavte všechny písty mimo
úvratě.
a Bezpodmínečně odmastěte:
- stranu spalování hlavy válců,
- stranu spalování bloku válců.

11A-98

UPOZORNĚNÍ
Šrouby znovu použijte, pokud délka pod hlavou
nepřesáhne 117,7 mm (jinak vyměňte všechny
šrouby).
Abyste dosáhli správného utažení š roubů,
odstraňte pomocí stříkačky olej, který by se mohl
nacházet v upevňovacích otvorech v hlavě válců.
Nové š rouby neolejujte. V případě opětného
použití šrouby bezpodmínečně naolejujte.

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

14500

a Utáhněte ve vyznačeném pořadí a na předepsaný
moment upevňovací šrouby hlavy válců (20 Nm).
a Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby hlavy válců
správně utaženy na moment 20 Nm.
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný úhel
upevňovací šrouby víka ventilů (240˚ ± 6˚).
a
UPOZORNĚNÍ
Po provedení tohoto postupu šrouby hlavy válců
dále nedotahujte.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte:
- duritová potrubí pro vedení chladicí kapaliny pomocí přípravku (Mot. 1202-01) nebo přípravku (Mot.
1202-02) nebo přípravku (Mot. 1448) na nádržce
na chladicí kapalinu na výstupu hlavy válců,
- konektor snímače teploty chladicí kapaliny.

11A-99

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M

14499

a Znovu naplňte hydraulická zdvihátka (po dlouhodobé demontáži se mohou hydraulická zdvihátka vyprázdnit).
a Pro kontrolu, zda je třeba je znovu naplnit, zatlačte
palcem na horní část zdvihátka (7) .
a V případě stlačení pístu zdvihátka:
- ponořte zdvihátka do nádoby naplněné naftou,
- namontujte hydraulická zdvihátka zpět.
a Namontujte zpět páčky.

11A-100

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
Označení vačkových hřídelů
Vačkový hřídel sacích ventilů

101880

a Umístěte drážku (8) na konci vačkového hřídele do
vodorovné polohy (drážka se nachází pod osou
vačkového hřídele).
a Vačky (9) válce 1 se musí nacházet vpravo od svislé
osy (10) při pohledu ze strany setrvačníku motoru.

11A-101

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
Vačkový hřídel výfukových ventilů

101881

a Umístěte drážku (11) na konci vačkového hřídele do
vodorovné polohy (drážka se nachází pod osou
vačkového hřídele).

Demontáž a zpětná montáž, strana 17A-2) ,
- pravý kyvadlový držák (viz 19D, Zavěšení motoru,
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 19D-10) ,

a Vačky (12) válce 1 se musí nacházet vlevo od svislé
osy (13) při pohledu ze strany setrvačníku motoru.

- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) .

a Namontujte zpět:
- vačkové hřídele, přičemž jejich ložiska namažte
olejem,
- víko ventilů (viz 11A, Přední horní část motoru,
Víko ventilů: Demontáž a zpětná montáž, strana
11A-65) ,

a Připojte zpět konektor lambda sondy před katalyzátorem.
a Namontujte zpět:

- oko pro zvedání motoru na straně setrvačníku motoru.

- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) ,

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby zvedacího oka na straně setrvačníku motoru (11 Nm).

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

a Namontujte zpět:

- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,

- upevňovací šroub vodicí trubky na zvedacím oku,
- rampu vstřikování (viz 13A, Přívod paliva, Rampa
vstřikování a vstřikovače: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13A-7) ,
- zapalovací cívky (viz 17A, Zapalování, Cívky:

- vzpě ru mezi výfukovým
a blokem válců.

sběrným potrubím

a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:

11A-102

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M
- upevňovací šroub vzpěry na bloku válců (21
Nm) ,
- upevňovací matici vzpě ry na výfukovém
sběrném potrubí (21 Nm).
a Namontujte zpět:
- upevňovací matice příruby výfuku,
- ochranný kryt pod motorem.
a Umístěte přípravek (Mot. 1453).
a Demontujte držák motoru (Mot. 1672).
a Namontujte zpět:
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) .
a
Poznámka:
Pokud se při tomto úkonu povolí kolík, potřete jej
PROSTŘEDKEM PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITU
S VYSOKOU PEVNOSTÍ.
Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
kolíky výfukového sběrného potrubí (8 Nm).
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice katalyzátoru na výfukovém sběrném potrubí
(21 Nm).
a Naplňte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Nasaďte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

11A-103

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE
Mot. 1672

Dolní držák motoru

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Potřebný materiál
Přístroj pro kontrolu hlavy válců

Utahovací momentym
šrouby

220˚ ± 10˚

upevňovací šrouby víka
ventilů

na moment 10
Nm

upevňov a c í
šrouby
multifunkčního držáku

21 Nm

upevňov a c í
hlavy válců

108649

a Demontujte upevňovací šroub (1) multifunkčního
držáku.

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

109492

a Instalujte přípravek pro podepření motoru (Mot.
1672).
a Demontujte:
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) .

11A-104

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M
a Vyprázdněte chladicí systém dolním duritovým potrubím pomocí přípravku (Mot. 1202-01) nebo
přípravku (Mot. 1202-02) nebo přípravku (Mot.
1 4 4 8 ) (viz 1 9 A, Chlazení, Chladicí systém:
Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

107358

a Odpojte konektor (4) zapalovací cívky.
a Demontujte vodiče zapalovacích svíček.
108423

a Demontujte upevňovací šrouby (2) pouzdra vzduchového filtru.

107361

a Odpojte:
- potrubí pro zpětné odsávání olejových par (3) zdola schránky vzduchového filtru,
- sací vzduchovou trubici na karoserii.
a Demontujte schránku vzduchového filtru.

11A-105

Poznámka:
Vodiče zapalovacích svíček jsou označeny na
zapalovací cívce (válec číslo 1 na straně
setrvačníku motoru).

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

107486

a Demontujte výztužnou vzpěru rozvádě če sání
umístěnou mezi blokem válců a rozváděčem sání
(5) .
a Odpojte potrubí (6) přívodu paliva na rampě
vstřikování.
DŮLEŽITÉ
Při odpojování přívodní přípojky dejte pozor na
výstřiky benzínu.
Při práci použijte rukavice.

11A-106

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M
- potrubí (13) pro zpětné odsávání palivových par na
sacím sběrném potrubí.
a Vysuňte:
- kulový čep (14) lanka ovládání modulu škrticí
klapky,
- bovden (15) ovládacího lanka modulu škrticí
klapky.

107357

108565

a Odpojte všechna tři duritová potrubí chladicího systému (16) pomocí přípravku (Mot. 1202-01) nebo
přípravku (Mot. 1202-02) nebo přípravku (Mot.
1448).

107356

a Odpojte:
- konektory vstřikovačů,
- konektor (7) motoru ovládání volnoběhu,
- konektor (8) snímače polohy modulu škrticí klapky,
- konektor (9) snímače tlaku v sacím potrubí,
- konektor (10) snímače podtlaku nasávaného vzduchu,
- konektor (11) snímače teploty vody,
- potrubí (12) posilovače brzd na sacím sběrném potrubí,

11A-107

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M

10016

a Demontujte:
- upevňovací šrouby víka ventilů,
- víko ventilů.
109493

a Demontujte:
- ukostřovací kabel na zvedacím oku,
- upevnění držáku duritových potrubí (17) na zvedacím oku.

10015

a Demontujte:
- deset upevňovacích šroubů hlavy válců,
- sestavu « hlava válců - rozváděč sání » ,
- těsnění hlavy válců.

109216

a Demontujte upevňovací šroub (18) vodicí trubky olejové měrky.
a Odepněte kabelový svazek (19) .
a Demontujte výfukové sběrné potrubí. (viz 12A, Palivová směs, Výfukové sběrné potrubí: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-21)

11A-108

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ČIŠTĚNÍ HLAVY VÁLCŮ
a Vyčistěte hlavu válců.

a
UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ

Abyste dosáhli správného utažení š roubů,
odstraňte pomocí stříkačky olej, který by se mohl
nacházet v upevňovacích otvorech v hlavě válců.

- Nepoškrábejte těsnicí plochy hliníkových
povrchů.
- Použijte ochranné brýle.
- Při práci použijte rukavice.

UPOZORNĚNÍ

- Vyčistě t e
tě snicí plochy
přípravkem
DECAPJOINT, abyste rozpustili část těsnění,
která zůstane přilepena.
- Naneste přípravek na část, kterou je třeba
vyčistit. Počkejte přibližně deset minut
a následně odstraňte zbytky dřevěnou stěrkou.

Bezpodmínečně vymě ňte všechna demontovaná těsnění.
a Abyste při utahování hlavy válců zabránili styku
pístů s ventily, umístěte všechny písty do poloviny
zdvihu.
a Umístěte hlavu válců s novým těsněním.

UPOZORNĚNÍ
Nedopusťte, aby prostředek potřísnil lakované
plochy.
Pečlivě vyčistěte hlavu válců, abyste zamezili
vniknutí cizích těles do přívodních a vratných
olejových kanálů.
Nedodržení tohoto pravidla by mohlo způsobit
ucpání různých kanálů pro vedení oleje a vést
k rychlému zničení motoru.

UPOZORNĚNÍ
Po demontáži vždy vyměňte všechny šrouby
hlavy válců.
II - KONTROLA TĚSNICÍ PLOCHY
a Pomocí pravítka a lístkové měrky zkontrolujte, zda
není těsnicí plocha hlavy válců deformována.
107772

Maximální přípustná deformace je 0,05 mm.
a Utahování hlavy válců:
UPOZORNĚNÍ
Není dovolena žádná oprava hlavy válců.
a Proveďte zkoušku hlavy válců, abyste detekovali
případnou trhlinu pomocí Přístroj pro kontrolu hlavy válců (viz Katalog vybavení servisu).
a V příručce NT 6010A se seznamte s postupem odstrojení hlavy válců.

- předběžně utáhněte ve vyznačeném pořadí a na
předepsaný moment upevňovací šrouby hlavy
válců (20 Nm).
- Zkontrolujte, zda jsou upevňovací šrouby hlavy
válců skutečně utaženy na 20 Nm.
- Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný úhel
upevňovací šrouby hlavy válců (220˚ ± 10˚).

UPOZORNĚNÍ
Po provedení tohoto postupu šrouby hlavy válců
dále nedotahujte.

11A-109

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Hlava válců: Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M
a Proveďte:
- naplnění chladicího systému (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana
19A-9) ,
- odvzdušnění chladicího systému (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

10016

a Umístěte víko ventilů s novým těsněním.
a Utažení víka ventilů:
- předběžně utáhněte v uvedeném pořadí na
předepsaný moment upevňovací šrouby ventilového víka (2 Nm).
- Utáhněte v uvedeném pořadí upevňovací šrouby
víka ventilů (na moment 10 Nm).
a Namontujte zpět:
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- výfukové sběrné potrubí (viz 12A, Palivová směs,
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná
montáž, strana 12A-21) .
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby multifunkčního držáku (21 Nm).

a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby schránky vzduchového filtru (10 Nm).

UPOZORNĚNÍ
Připojte akumulátor, přičemž začněte kladným
pólem; proveďte potřebná inicializační nastavení
(viz Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-110

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1606

Přípravek
řemenice
čer padla

pro upevnění
vysokotlakého

Mot. 1577

Stahov á k
na
hřídelová
těsnění průměr 28 mm až 42
mm

Mot. 1632

Přípravek na instalaci těsnění
"PTFE" vačkového hřídele

Utahovací momentym
na moment
a úhel ± 30 Nm
+ 86˚ ± 6˚
118983

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- pravý kyvadlový závěs (viz 19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná
montáž, strana 19D-10) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) .

118982

a Demontujte:
- upevňovací matici (1) řemenice vačkového hřídele
tak, že řemenici vačkového hřídele zablokujete
nástrojem (Mot. 1606) ,
- řemenici vačkového hřídele (2) .

Poznámka:
V přípravku je třeba zhotovit otvor: upevňovací
otvor přípravku (viz 118982) je nutno provrtat
vrtákem o průměru 8,5 mm.

11A-111

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

105270
105257

a

a Umístě te příchytky přípravku (Mot. 1577) na
vačkový hřídel.

Poznámka:
Těsnění vačkového hřídele se demontuje pomocí
nástroje (Mot. 1577).
a Demontujte těsnění vačkového hřídele, přitom je nutno v každém případě vytáhnout nástavec nástroje
(3) (Mot. 1577).
a Odšroubujte na maximum šrouby (4) a (5) přípravku
(Mot. 1577).

105271

a Zatlačte na přípravek (Mot. 1577) až do styku osazení (6) příchytek s těsněním vačkového hřídele.

11A-112

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
1 - Montáž těsnění vačkových hřídelů

105272

a Rozevřete čelisti otáčením matice (7) pomocí plochého klíče.
20257

a
Poznámka:
Elastomerové těsnění těchto motorů je opatřeno
plochým těsnicím lemem (9) a (10) chráničem
(který rovněž slouží k montáži těsnění na motor).

105273

a Demontujte tě s ně n í
v ačkového
zašroubováním šroubu (8) .

hř í d e l e

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
Poznámka:
Je pří s ně zakázáno namazat olejem vnější
průměr kroužku před montáží.

11A-113

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K
2 - Montážní přípravek těsnění vačkového hřídele

105531

18687

a
UPOZORNĚNÍ
Tento typ těsnění je velmi KŘEHKÝ. Při manipulaci bezpodmínečně použijte ochranný kryt (11) .
V žádném případě se nedotýkejte těsnění (12) ,
aby nikdy nedošlo k úniku oleje, když je těsnění
umístěno na motoru.

21687

a Zašroubujte čep (13) nástroje na (Mot. 1632) čep
vačkového hřídele.

11A-114

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K9K

21687-1

21687-3

a Nasaďte na vačkový hř ídel chránič vybavený
těsněním, přičemž dejte pozor, abyste se těsnění
nedotýkali.

a Utahujte matici s osazením až do styku zvonu
s hlavou válců.
a Vytáhněte matici, zvon a závitový dřík.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

21687-2

a Umístě te zvon (14) a matici s osazením (15)
přípravku (Mot. 1632).

118983

a Namontujte zpě t řemenici výfukového vačkového
hřídele s novou upevňovací maticí.
a Utáhněte matici náboje řemenice vačkového hřídele
(na moment a úhel ± 30 Nm + 86˚ ± 6˚).

11A-115

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž
K9K
a Namontujte zpět:
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- pravý kyvadlový závěs (viz 19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná
montáž, strana 19D-10) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-116

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1490-01

Zabloko v á n í
a
s eřízení
řemenic vačkových hřídelů

Mot. 1577

Stahov á k
na
hřídelová
těsnění průměr 28 mm až 42
mm

Mot. 1632

Přípravek na instalaci těsnění
"PTFE" vačkového hřídele

Utahovací momentym
matici náboje sacího
vačkového hřídele

30 Nm + 84˚ ±
4˚

matici
náboje
výfukového vačkového
hřídele

30 Nm + 84˚ ±
4˚
101876

a Umístěte přípravek (Mot. 1490-01) (1) pro zablokování řemenic vačkových hřídelů.

DEMONTÁŽ

a Demontujte:
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- upevňovací matici (2) řemenice sacího vačkového
hřídele,
- upevňovací matici (3) řemenice vačkového hřídele
výfukových ventilů,
- přípravek (Mot. 1490-01) ,
- řemenici sacího vačkového hřídele,

a Demontujte:
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) ,
- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) ,
- pravý kyvadlový závěs (viz 19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná
montáž, strana 19D-10) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) .

11A-117

- řemenici vačkového hřídele výfukových ventilů.

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

105270
105257

a

a Umístě te příchytky přípravku (Mot. 1577) na
vačkový hřídel.

Poznámka:
Demontáž těsnění vačkových hřídelů sacích
ventilů a výfukových ventilů se provádí pomocí
přípravku (Mot. 1577).
a Demontujte těsnění vačkového hřídele, přitom je nutno v každém případě vytáhnout nástavec nástroje
(4) (Mot. 1577) ,
a Odšroubujte na maximum šrouby (5) a (6) přípravku
(Mot. 1577).

105271

a Zatlačte na přípravek (Mot. 1577) až do styku osazení (7) příchytek s těsněním vačkového hřídele.

11A-118

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
Poznámka:
Je přísně zakázáno namazat olejem vnější
průměr kroužku před montáží.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
1 - Montáž těsnění vačkových hřídelů

105272

a Rozevřete čelisti otáčením matice (8) pomocí plochého klíče.

20257

a
Poznámka:
Elastomerové těsnění těchto motorů je opatřeno
plochým těsnicím lemem (10) a (11) chráničem
(který rovněž slouží k montáži těsnění na motor).
105273

a Demontujte tě s ně n í
v ačkového
zašroubováním šroubu (9) .

hř í d e l e

a Postupujte stejně př i demontáži dalšího těs nění
vačkového hřídele.

11A-119

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M
2 - Montáž těsnění vačkových hřídelů

105531

18687

a
Poznámka:
Tento typ těsnění je velmi KŘEHKÝ. Při manipulaci bezpodmínečně použijte ochranný kryt (12) .
V žádném případě se nedotýkejte těsnění (13) ,
aby nikdy nedošlo k úniku oleje, když je těsnění
umístěno na motoru.

21687

a Zašroubujte čep (14) nástroje na (Mot. 1632) čep
vačkového hřídele.

11A-120

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K90 nebo L90, a K4M

21687-1

21687-3

a Nasaďte na vačkový hřídel chránič vybavený
těsněním, přičemž dejte pozor, abyste se těsnění
nedotýkali.

a Utahujte matici s osazením až do styku zvonu
s hlavou válců.
a Vytáhněte matici, zvon a závitový dřík.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- řemenici sacího vačkového hř ídele s novou
upevňovací maticí,
- řemenici výfukového vačkového hřídele s novou
upevňovací maticí,
a Umístěte přípravek (Mot. 1490-01) pro zablokování
řemenic vačkových hřídelů.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- matici náboje sacího vačkového hřídele (30 Nm
+ 84˚ ± 4˚) ,
- matici náboje výfukového vačkového hřídele
(30 Nm + 84˚ ± 4˚).
a Odstraňte upevňovací přípravek (Mot. 1490-01).

21687-2

a Umístě te zvon (15) a matici s osazením (16)
přípravku (Mot. 1632).

a Namontujte zpět:
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- pravý kyvadlový závěs (viz 19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná
montáž, strana 19D-10) ,

11A-121

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M
- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) ,
- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) ,
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-122

11A

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a 710
Potřebné speciální nářadí
Mot. 799-01

Přípravek na znehybnění
ozubených kol pro ozubený
rozvodový řemen

Mot. 1577

Stahov á k
na
hřídelová
těsnění průměr 28 mm až 42
mm

Mot. 1127-01

Přípravek pro instalaci
těsnění vačkového hřídele na
stranu rozvodu (těsnění 30 x
42 x 7) pro motor "E".

Utahovací momentym
upevňov a c í
šroub
řemenice vačkového
hřídele na moment

45 Nm
107495

DEMONTÁŽ

a Demontujte (1) upevň ovací š roub řemenice
vačkového hřídele pomocí přípravku (Mot. 799-01).

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a
Poznámka:

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Těsnění vačkového hřídele se demontuje pomocí
nástroje (Mot. 1577).

a Demontujte:
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- pravý kyvadlový závěs (viz 19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná
montáž, strana 19D-10) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) .

105270

a Umístě te příchytky přípravku (Mot. 1577) na
vačkový hřídel.

11A-123

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž

11A

K7J nebo K7M, a 710

105271

a Zatlačte na přípravek (Mot. 1577) až do styku osazení (2) příchytek s těsněním vačkového hřídele.

105273

a Demontujte těsně n í
v ačkového
zašroubováním šroubu (4) .

hř í d e l e

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
Poznámka:
Je přísně zakázáno namazat olejem vnější
průměr kroužku před montáži.

105272

a Rozevřete čelisti otáčením matice (3) pomocí plochého klíče.

11A-124

PŘEDNÍ HORNÍ ČÁST MOTORU
Těsnění vačkového hřídele na straně rozvodu Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a 710
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

10012

a Namontujte nové těsnění pomocí nástroje (Mot.
1127-01) (5) .
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a
Poznámka:
Namažte olejem závity a plochy pod hlavou
nového šroubu řemenice vačkového hřídele.
a Namontujte zpět řemenici vačkového hřídele.
a Utáhněte upevňovací šroub řemenice vačkového
hřídele na moment (45 Nm) pomocí nástroje (Mot.
799-01).
a Namontujte zpět:
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- pravý kyvadlový závěs (viz 19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná
montáž, strana 19D-10) ,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

11A-125

11A

PALIVOVÁ SMĚS
Sání vzduchu: Popis

12A

K9K

K9K, a 790
K9K, a 792 nebo 794
Schéma okruhu sání vzduchu
Schéma okruhu sání vzduchu

24728
20805

(1)

Motor

(1)

Motor

(2)

Pouzdro vzduchového filtru

(2)

Pouzdro vzduchového filtru

(3)

Rozváděč sání

(3)

Rozváděč sání

(4)

Výfukové sběrné potrubí

(4)

Sací sběrné potrubí

(5)

(5)

Modul pro recirkulaci výfukových
plynů
elektromagnetickým
s
ventilem

M o d u l
E G R
s elektromagnetickým ventilem

(6)

Turbokompresor

(7)

Řídicí jednotka vstřikování

(A)

Přívod vzduchu

(B)

Výstup výfukových plynů

(6)

Turbokompresor

(7)

Řídicí jednotka vstřikování

(8)

Výměník vzduch-vzduch

(A)

Přívod vzduchu

(B)

Výstup výfukových plynů

12A-1

PALIVOVÁ SMĚS
Sání vzduchu: Popis

12A

K90 nebo L90, a K4M
Schéma okruhu sání vzduchu

102071

(1)

Přívodní vzduchová trubice

(2)

Vzduchový rezonátor

(3)

Schránka vzduchového filtru

(4)

Vzduchová skříň

(5)

Modul škrticí klapky

(6)

Rozvaděč sání

(7)

Blok držáku vstřikovačů

(8)

Přívod vzduchu

12A-2

PALIVOVÁ SMĚS
Sání vzduchu: Popis

12A

K7J nebo K7M

1202

(1)

Pouzdro vzduchového filtru

(2)

Modul škrticí klapky

(3)

Rozváděč sání

12A-3

PALIVOVÁ SMĚS
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M, a 690

DEMONTÁŽ
ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

116562

a Demontujte:
- pružný úchyt (1) skříně vzduchového rezonátoru,
- skříň vzduchového rezonátoru (2) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- skříň vzduchového rezonátoru,
- pružný úchyt skříně vzduchového rezonátoru.

12A-4

12A

PALIVOVÁ SMĚS
Vzduchový filtr: Demontáž a zpětná montáž

12A

K9K

DEMONTÁŽ

III - KONEČNÁ ETAPA

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

a Umístěte kabelový svazek na schránku vzduchového filtru.

a Demontujte masku motoru.
a Odpojte přívodní vzduchovou trubici od schránky
vzduchového filtru.
a Odstraňte kabelový svazek ze schránky vzduchového filtru.

a Připojte přívodní vzduchovou trubici na schránku
vzduchového filtru.
a Zkontrolujte stav opotřebení úchytů a vyměňte je,
pokud jsou poškozeny.
a Namontujte zpět kryt motoru.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24726

a Demontujte čtyři upevňovací šrouby (1) na schránce
vzduchového filtru.
a Otevřete víko (2) schránky vzduchového filtru.
a Demontujte vzduchový filtr.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyměňte vzduchový filtr.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- vzduchový filtr,
- víko schránky vzduchového filtru,
- čtyři upevňovací šrouby na schránce vzduchového
filtru.

12A-5

PALIVOVÁ SMĚS
Vzduchový filtr: Demontáž a zpětná montáž

12A

K4M

DEMONTÁŽ

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

- vzduchový filtr,

a Demontujte vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová
směs , Rezonátor sání: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 12A-4) .
a Odpojte podtlakové potrubí (1) posilovače brzd od
rozváděče sání.

- víko vzduchového filtru,
- oba upevňovací šrouby víka vzduchového filtru.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte zpět podtlakové potrubí posilovače brzd na
rozváděči sání.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Namontujte zpět vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs, Rezonátor sání: Demontáž a zpětná
montáž, strana 12A-4) .

116552

a
UPOZORNĚNÍ
Nepoškoďte podtlakový vý stup na rozváděči
sání. Jeho poškození by vyžadovalo výměnu
rozváděče sání.
a Demontujte:
- oba upevňovací šrouby (2) víka vzduchového filtru,
- víko vzduchového filtru (3) ,
- vzduchový filtr.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyměňte vzduchový filtr.

12A-6

PALIVOVÁ SMĚS
Vzduchový filtr: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

DEMONTÁŽ

107574

a Demontujte upevňovací šrouby víka pouzdra vzduchového filtru.
a Odepněte upevňovací spony víka.
a Demontujte:
- víko pouzdra vzduchového filtru,
- vzduchový filtr.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

12A-7

12A

PALIVOVÁ SMĚS
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

DEMONTÁŽ

108423

a Demontujte upevňovací šrouby (1) pouzdra vzduchového filtru.

107361

a Odpojte:
- potrubí pro zpětné odsávání olejových par (2) ,
- přívodní vzduchovou trubici.
a Demontujte pouzdro vzduchového filtru.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby pouzdra vzduchového filtru (10 Nm).

12A-8

12A

PALIVOVÁ SMĚS
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž

12A

K9K

DEMONTÁŽ

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

a Demontujte masku motoru.

a Zkontrolujte přítomnost upevňovacích destiček
schránky vzduchového filtru na držáku EGR a na
úchytech.

Poznámka:
V případě potřeby upevňovací destičky vyměňte.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět pouzdro vzduchového filtru bočně
ze strany držáku ventilu EGR.
24831

a Odpojte:

a Vysuňte pouzdro vzduchového filtru na pravou stranu.

- přívodní vzduchovou trubici (1) na pouzdře vzduchového filtru,

a Připojte vzduchové potrubí snímače
přeplňování.

- konektor snímače tlaku vzduchu (2) od pouzdra
vzduchového filtru.

a Namontujte zpět pouzdro vzduchového filtru,
přičemž jej svisle skloňte na straně vstřikování.

K9K, a 790 nebo 794

tlaku

III - KONEČNÁ ETAPA

a Odpojte konektor teploty vzduchu přeplňování (3) .

a Připojte zpě t přívodní vzduchovou trubici na
pouzdře vzduchového filtru.

K9K, a 790 nebo 794
K9K, a 792

a Připojte zpět konektor snímače teploty vzduchu.

a Odpojte konektor měřiče průtoku vzduchu (4) .

a Odpojte přívodní vzduchovou trubici (5) na pouzdře
vzduchového filtru.
a Odstraňte kabelový svazek z pouzdra vzduchového
filtru.

K9K, a 792
a Připojte zpět konektor měřiče průtoku vzduchu.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Nadzvedněte přední část pouzdra vzduchového filtru.

a Připojte zpět:

a Vysuňte pouzdro vzduchového filtru na levou stranu.

- konektor snímače tlaku přeplňování,

a Odpojte vzduchové potrubí snímače
přeplňování.

- přívodní vzduchovou trubici na pouzdru vzduchového filtru,

a Demontujte pouzdro vzduchového filtru.

tlaku

a Namontujte zpět kryt motoru.

12A-9

PALIVOVÁ SMĚS
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž

12A

K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
upevňov a c í
šroub
pouzdra vzduchového
filtru

9 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová
směs , Rezonátor sání: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 12A-4) .

116552

a Odpojte podtlakové potrubí (4) posilovače brzd na
rozváděči sání.
a Demontujte:
- oba upevňovací šrouby (5) víka vzduchového filtru,
- filtrační vložku.
a
UPOZORNĚNÍ
Nepoškoďte podtlakový vý stup na rozváděči
sání. Jeho poš kození vyžaduje vý měnu
rozváděče sání.

116651

a Odpojte:
- konektor (1) krokového motoru pro regulaci
volnoběhu,
- konektor (2) potenciometru polohy škrticí klapky,
- potrubí (3) recirkulace palivových par.

12A-10

PALIVOVÁ SMĚS
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž

12A

K4M

116571

a Odepněte:

101488

a Demontujte oba upevňovací šrouby (10) pouzdra
vzduchového filtru.

- potrubí pro vedení chladicí kapaliny v místě (6) ,
- odvětrávací ventil (7) .

15757
116564

a Demontujte upevňovací úchyt potrubí pro vedení
chladicí kapaliny (8) .
a Odepněte elektrickou kabeláž (9) lambda sondy.

a Demontujte pouzdro vzduchového filtru.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyměňte:
- těsnění modulu škrticí klapky při každé demontáži
za použití tuku, abyste usnadnili jeho umístění,

12A-11

PALIVOVÁ SMĚS
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž
K4M
- plastové nýty a spony po každé demontáži.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- pouzdro vzduchového filtru,
- oba upevňovací šrouby pouzdra vzduchového filtru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub pouzdra vzduchového filtru (9 Nm).
a Připněte elektrickou kabeláž lambda sondy.
a Namontujte zpět upevňovací úchyt potrubí pro vedení chladicí kapaliny.
a Připněte zpět:
- odvětrávací ventil,
- potrubí pro vedení chladicí kapaliny.
a Namontujte zpět:
- filtrační vložku,
- oba upevňovací šrouby víka vzduchového filtru.
a Připojte zpět:
- podtlakové potrubí posilovače brzd na rozváděči
sání,
- potrubí recirkulace palivových par,
- konektor potenciometru polohy škrticí klapky,
- konektor krokového
volnoběhu.

motoru

pro

regulaci

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs, Rezonátor sání: Demontáž a zpětná
montáž, strana 12A-4) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

12A-12

12A

PALIVOVÁ SMĚS
Měřič průtoku vzduchu: Demontáž a zpětná montáž

12A

K9K, a 792

DEMONTÁŽ

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Namontujte zpět:

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

- měřič průtoku vzduchu,

a Demontujte masku motoru.

- upevňovací šrouby měřiče průtoku vzduchu.
Poznámka:
Dejte pozor, abyste nepoškodili těsnění měřiče
průtoku vzduchu.
V případě potřeby jej vyměňte.
ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- vzduchové potrubí,
- objímku mezi vzduchovým potrubím a měřičem
průtoku vzduchu.
24831

a Odšroubujte sponu (1) mezi vzduchovým potrubím
a měřičem průtoku vzduchu.

a Připojte konektor měřiče průtoku vzduchu.
a Namontujte zpět kryt motoru.

a Odpojte konektor (2) měřiče průtoku vzduchu.
a Vysuňte vzduchové potrubí a odstraňte je.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24834

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (3) měřiče průtoku vzduchu na
pouzdře vzduchového filtru,
- měřič průtoku vzduchu.

12A-13

PALIVOVÁ SMĚS
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž

12A

K7J nebo K7M

Utahovací momentym
šrouby

25 Nm

upevňov a c í
matice
rozváděče sání

25 Nm

upevňov a c í
rozváděče sání

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

107356

a Odepněte kulové čepy (3) .
a Odpojte:
- snímač teploty (4) ,
- snímač tlaku (5) ,
- potrubí posilovače brzd na rozváděči sání,
- hadici (6) na rozváděči sání,

108423

a Demontujte upevňovací šrouby (1) pouzdra vzduchového filtru.

107361

a Odpojte:
- potrubí pro zpětné odsávání olejových par (2) ,
- přívodní vzduchovou trubici.
a Demontujte pouzdro vzduchového filtru.

12A-14

- potrubí pro zpětné odsávání palivových par na
rozváděči sání.

PALIVOVÁ SMĚS
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž

12A

K7J nebo K7M

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Odpojte přívodní palivové potrubí (8) na rampě
vstřikování.
DŮLEŽITÉ
Při práci použijte rukavice.

a
DŮLEŽITÉ
Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru s otevřeným ohněm,
- při odpojování přípojek dávat pozor na odstřiky
paliva,

107357

a Odpojte:

- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.

- konektor snímače polohy škrticí klapky,
- konektor krokového motoru pro regulaci volnoběhu
(7) .

a Odpojte konektory vstřikovačů.

a Demontujte modul škrticí klapky jeho sklopením.
ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE
a Odpojte přívodní palivové potrubí (8) na rampě
vstřikování.
DŮLEŽITÉ
Při práci použijte rukavice.

UPOZORNĚNÍ
Před zásahem ochraň te alternátor pomocí
plastových sáčků.

12A-15

PALIVOVÁ SMĚS
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž

12A

K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Systematicky vyměňte
těsnění.

všechna demontovaná

107777
107486

a Namontujte zpět rozváděč sání, přičemž začněte
střední dolní upevňovací maticí (13) .
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby rozváděče sání (25 Nm) ,
- upevňovací matice rozváděče sání (25 Nm).
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šrouby pouzdra vzduchového filtru (10 Nm).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

107777

a Demontujte upevňovací šroub rozváděče sání na
úchytu (9) .
a Odepněte elektrický svazek (10) rozváděče sání.
a Demontujte horní upevňovací
rozváděče sání.

šrouby (1 1)

a Demontujte (zdola) dolní upevňovací matice (12)
rozváděče sání.

Poznámka:
Abyste zcela demontovali střední dolní
upevňovací matici:
- demontujte matice na koncích,
- oddělte rozváděč od hlavy válců.
a Demontujte rozváděč sání.

12A-16

PALIVOVÁ SMĚS
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž

12A

K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
upevňov a c í
rozváděče sání

šrouby

9 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

116653

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (7) rozváděče sání,
- rozváděč sání.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
Poznámka:
Systematicky vyměňte všechna těsnění.

116654

a Vysuň te v místě (1) lanko akcelerace na modulu
škrticí klapky.
a Vyjměte lanko akcelerace (2) z rozváděče sání.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- rozváděč sání,

a Odpojte:

- upevňovací šrouby rozváděče sání.

- konektor (3) snímače teploty vzduchu,
- konektor (4) snímače tlaku sání,
- konektory (5) cívek.
a Odepněte kabelový svazek (6) .
a Uložte kabelový svazek na stranu.
a Demontujte modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová
směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná
montáž, strana 12A-32) .

12A-17

PALIVOVÁ SMĚS
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M

116653

a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment upevňovací šrouby rozváděče sání (9 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět modul š krticí klapky s novým
těsněním (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí
klapky: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A32) .
a Připněte kabelový svazek.
a Připojte zpět:
- konektory cívek,
- konektor snímače tlaku sání,
- konektor snímače teploty vzduchu.
a Umístěte zpět lanko akcelerace na rozváděč sání
a modul škrticí klapky.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

12A-18

12A

PALIVOVÁ SMĚS
Blok držáku vstřikovačů: Demontáž a zpětná montáž

12A

K4M

Utahovací momentym
šrouby (7) a (8) bloku
držáku vstřikovačů

25 Nm

šrouby 9 až 16 bloku
držáku vstřikovačů

21 Nm

upevňovací šroub horního krytu rozvodu

41 Nm

upevňov a c í
šrouby
kyvadlového držáku

62 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

116567

a Demontujte:
- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) ,
- rampu vstřikování (viz 13A, Přívod paliva, Rampa
vstřikování a vstřikovače: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13A-7) ,
- multifunkční držák (viz 10A, Sestava motoru a
dolní část motoru, Multifunkční drž ák:
Demontáž a zpětná montáž, strana 10A-109) .

101792

a Demontujte:
- upevňovací šroub (1) kyvadlového držáku na bloku
držáku vstřikovačů,
- upevňovací šroub (2) horního krytu rozvodu na bloku držáku vstřikovačů.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte:
- upevňovací šrouby (3) bloku držáku vstřikovačů,
- blok držáku vstřikovačů.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vždy vyměňte těsnění bloku držáku vstřikovačů.

12A-19

PALIVOVÁ SMĚS
Blok držáku vstřikovačů: Demontáž a zpětná montáž

12A

K4M
- rozváděč sání (viz 1 2 A, Palivová směs,
Rozvaděč sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-14) .

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Umístěte zpět:

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- blok držáku vstřikovačů,
- všechny upevňovací šrouby.

101792

a Přitiskněte blok držáku vstřikovačů proti:
- hornímu krytu rozvodu a rukou přitáhněte šroub (4)
,
- kyvadlový držák motoru a rukou utáhněte šroub (5)
.
a Umístěte blok držáku vstřikovačů na dotyk proti
podložkám (6) víka ventilů.
a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby (7) a (8) bloku držáku vstřikovačů (25
Nm) ,
- šrouby 9 až 16 bloku držáku vstřikovačů (21
Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub horního krytu rozvodu (41
Nm) ,
- upevňovací šrouby kyvadlového držáku (62
Nm).
a Namontujte zpět:
- multifunkční držák (viz 10A, Sestava motoru a
dolní část motoru, Multifunkční drž ák:
Demontáž a zpětná montáž, strana 10A-109) ,
- rampu vstřikování (viz 13A, Přívod paliva, Rampa
vstřikování a vstřikovače: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13A-7) ,

12A-20

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž

12A

K7J nebo K7M, a 710

Utahovací momentym
upevňov a c í
matice
výfukového potrubí

25 Nm

upevňov a c í
výfukové trubice

kolíky

70 Nm

upevňov a c í
matice
výfukové trubice

21 Nm

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

108427

a Odpojte konektor lambda sondy.
a Demontujte:
- oba úchyty (2) výfukové trubice,
- upevnění výfukového sběrného potrubí na hlavě
válců,
- výfukové sběrné potrubí.

108425

a Demontujte úchyty (1) tepelného krytu.

12A-21

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž

12A

K7J nebo K7M, a 710

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

109399

a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte objímku kulového čepu
výfuku mezi vý fukovým sběrným potrubím
a katalyzátorem.
a Systematicky vymě ňte
těsnění.

108427

všechna demontovaná

a Namontujte zpět nové těsnění výfukového sběrného
potrubí.

a Utáhněte ve vyznačeném pořadí a na předepsaný
moment upevňovací matice výfukového potrubí
(25 Nm).
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací kolíky výfukové trubice (70 Nm)
(pokud byly kolíky demontovány),
- upevňovací matice výfukové trubice (21 Nm).
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

12A-22

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž

12A

K9K, a 790 nebo 794
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1567

Distanční kleště na objímky
potrubí pro recirkulaci
výfukových plynů - EGR.

Utahovací momentym
šrouby
v ý fukového
sběrného potrubí

9 Nm

upevňov a c í
matice
výfukového sbě rného
potrubí

26 Nm

šrouby modulu recirkulace výfukových plynů

21 Nm

šroub kovového potrubí
sání vzduchu

21 Nm

šroub zvedacího oka

21 Nm

102074

a Demontujte:
- kovové potrubí (1) recirkulace výfukových plynů,
- zvedací oko (2) ,
- vzduchové sací potrubí (3) ,
- upevň ovací šrouby (4 ) modulu recirkulace
výfukových plynů,

DEMONTÁŽ

- modul recirkulace výfukových plynů,
- (5) upevňovací matice kolektoru výfukového potrubí,

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

- výfukové sběrné potrubí.

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

a Demontujte:

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- turbokompresor (viz 12B, Přeplňování, Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž, strana
12B-2) .

a Vyměňte těsnění výfukového sběrného potrubí.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Utáhněte předepsaným
m o m e n t e m šrouby
výfukového sběrného potrubí (9 Nm).
a Namontujte zpět výfukové sběrné potrubí.

12A-23

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž

12A

K9K, a 790 nebo 794
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

20848-1

a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment upevňovací matice výfukového sběrného
potrubí (26 Nm).
III - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- modul recirkulace výfukových plynů,
- nové potrubí modulu recirkulace výfukových plynů
opatřené novými objímkami.
a Utáhněte:
- objímky na potrubí recirkulace výfukových plynů
pomocí přípravku (Mot. 1567) ,
- na předepsaný moment šrouby modulu recirkulace výfukových plynů (21 Nm).
a Namontujte zpět:
- kovové sací potrubí opatřené novým těsněním,
- zvedací oko.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub kovového potrubí sání vzduchu (21 Nm) ,
- upevňovací šroub zvedacího oka (21 Nm)
a Namontujte zpět:
- turbokompresor (viz 12B, Přeplňování, Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž, strana
12B-2) ,

12A-24

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž

12A

K9K, a 792
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Utahovací momentym

a

upevňov a c í
kolíky
výfukového sbě rného
potrubí

9 Nm

upevňov a c í
matice
výfukového sbě rného
potrubí

26 Nm

Poznámka:
Pokud se při tomto úkonu uvolní kolík, potřete jej
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací kolíky výfukového sběrného potrubí (9 Nm).
a Namontujte zpět výfukové sběrné potrubí.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- ochranný kryt pod motorem,
- katalyzátor (viz 1 9 B , Výfuk, Katalyzátor:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19B-10) ,
- sestavu recirkulace výfukových plynů (viz 14A,
Odstraňování emisí, Sestava pro recirkulaci
výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž,
strana 14A-20) ,
- turbokompresor (viz 12B, Přeplňování, Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž, strana
12B-2) .

20848-1

a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment upevňovací matice výfukového sběrného
potrubí (26 Nm).
III - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- turbokompresor (viz 12B, Přeplňování, Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž, strana
12B-2) ,

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte:

- sestavu recirkulace výfukových plynů (viz 14A,
Odstraňování emisí, Sestava pro recirkulaci
výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž,
strana 14A-20) ,

- upevňovací matice sběrného výfukového potrubí,
- výfukové sběrné potrubí.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- katalyzátor (viz 1 9 B , Výfuk, Katalyzátor:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19B-10) ,

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

- ochranný kryt pod motorem,

a Vyčistěte těsnicí plochy.

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) .

a Vyměňte těsnění výfukového sběrného potrubí.

12A-25

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

12A-26

12A

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž

12A

K90 nebo L90, a K4M
- skříň vzduchového filtru (viz 12A, Palivová směs,
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a
zpětná montáž, strana 12A-8) .

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1495-01

Nástrčka velikosti 22 mm pro
demontáž a zpětnou montáž
lambda sond

Utahovací momentym
upevňovací šrouby dolního tepelného krytu
výfukového sbě rného
potrubí

12 N.m

upevňov a c í
kolíky
výfukového sbě rného
potrubí

8 Nm

upevňov a c í
matice
výfukového sbě rného
potrubí

23 N.m

upevňovací šroub (6)
vzpěry na bloku válců

21 N.m

upevňovací matici (7)
vzpěry na vý fukovém
sběrném potrubí

21 N.m

upevňovací šrouby horního tepelného krytu
výfukového sbě rného
potrubí

12 N.m

lambda sondu
katalyzátorem

před

45 N.m

šrouby

21 N.m

116557

upevňov a c í
příruby výfuku

a Demontujte upevňovací matice (1) příruby výfuku.
a Odstraňte výfukové vedení směrem dozadu.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
116635

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

a Odpojte konektor lambda sondy před katalyzátorem
(2) .

a Demontujte:

a Demontujte:

- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,

12A-27

- lambda sondu před katalyzátorem pomocí
přípravku (Mot. 1495-01) ,
- horní tepelný kryt (3) výfukového sběrného potrubí.

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž

12A

K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

116640

a Demontujte vzpěru (4) mezi výfukovým sběrným potrubím a blokem válců.

15101

a Demontujte:

- výfukové sběrné potrubí.

- upevňovací matice sběrného výfukového potrubí,

12A-28

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M

116642

a Na dílenském stole demontujte:
- upevňovací šrouby (5) dolního tepelného krytu
výfukového sběrného potrubí,
- dolní tepelný kryt výfukového sběrného potrubí.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vyčistěte těsnicí plochy.
a Bezpodmínečně vyměňte:
- těsnění výfukového sběrného potrubí,
- těsnění příruby výfuku.
a Namontujte zpět dolní tepelný kryt výfukového
sběrného potrubí.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby dolního tepelného krytu výfukového
sběrného potrubí (12 N.m).
a
Poznámka:
Pokud se při tomto úkonu uvolní kolík, potřete jej
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.
Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
kolíky výfukového sběrného potrubí (8 Nm).

12A-29

12A

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

15101

a Namontujte zpět výfukové sběrné potrubí.
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment upevňovací matice výfukového sběrného
potrubí (23 N.m).

12A-30

12A

PALIVOVÁ SMĚS
Výfukové sběrné potrubí: Demontáž a zpětná montáž

12A

K90 nebo L90, a K4M
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

116640

a Namontujte zpět vzpěru mezi výfukovým sběrným
potrubím a blokem válců.
a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub (6) vzpěry na bloku válců (21
N.m) ,
- upevňovací matici (7) vzpěry na výfukovém
sběrném potrubí (21 N.m).
a Namontujte zpět horní tepelný kryt vý fukového
sběrného potrubí.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby horního tepelného krytu výfukového
sběrného potrubí (12 N.m).
a Namontujte zpět lambda sondu před katalyzátorem
pomocí přípravku (Mot. 1495-01).
a Utáhněte na předepsaný moment lambda sondu
před katalyzátorem (45 N.m).
a Připojte konektor lambda sondy před katalyzátorem.
a Namontujte zpět upevňovací šrouby příruby výfuku.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby příruby výfuku (21 N.m).
a Namontujte zpět:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) .

12A-31

PALIVOVÁ SMĚS
Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž

12A

K7J nebo K7M

DEMONTÁŽ

108423

a Demontujte upevňovací šrouby (1) schránky vzduchového filtru.
107356

a Odepněte kulový čep (3) .

107361

a Odpojte:
- potrubí pro zpětné odsávání olejových par (2) ,
- přívodní vzduchovou trubici.
a Demontujte schránku vzduchového filtru.

107357

a Odpojte:
- konektor snímače polohy škrticí klapky (4) ,
- konektor krokového motoru pro regulaci volnoběhu
(5) .
a Demontujte modul škrticí klapky jeho sklopením.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Systematicky vyměňte
těsnění.

12A-32

všechna demontovaná

PALIVOVÁ SMĚS
Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby schránky vzduchového filtru (10 N.m).

12A-33

12A

PALIVOVÁ SMĚS
Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž

12A

K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
modulu škrticí klapky

13 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte schránku vzduchového filtru (viz 12A,
Palivová směs, Schránka vzduchového filtru:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .

116635

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (2) modulu škrticí klapky,
- modul škrticí klapky.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- modul škrticí klapky s novým těsněním,
- upevňovací šrouby modulu škrticí klapky.
116660

a Vysuňte lanko akcelerace v místě (1) .

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby modulu škrticí klapky (13 Nm).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Umístěte zpět lanko akcelerace.
a Namontujte zpět schránku vzduchového filtru (viz
12A, Palivová směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

12A-34

PALIVOVÁ SMĚS
Modul škrticí klapky: Čištění

12A

K4M nebo K7J nebo K7M
a

a
DŮLEŽITÉ

Poznámka:

Při práci použijte ochranné brýle vybavené
bočními kryty.

Spadnutí modulu škrticí klapky nebo prodělání
jakéhokoliv nárazu vyžaduje výměnu tohoto dílu.
a Namontujte zpět:

DŮLEŽITÉ
Při práci použijte rukavice.

- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) ,

Poznámka:

- schránku vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) .

Zajistěte, abyste pracovali v čistém prostředí,
abyste nezanesli nečistoty do modulu škrticí
klapky.

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- modul škrticí klapky (viz 12A, Palivová směs, Modul škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-32) .
a Demontujte vnější torická těsnění modulu škrticí
klapky.
a
Poznámka:
Čisticí prostředek (obj. č.: 77 11 171 437)
poškozuje těsnění.
a Rukou držte škrticí klapku otevřenu.
a Rozprašte čisticí prostředek dovnitř modulu škrticí
klapky až do zmizení stop zanesení.
a
Poznámka:
Neaplikujte čisticí prostředek na uložení pružiny
ani na konektor.
a Odstraňte zbytky čisticího prostředku a zbytky po
zanesení papírem.
a Odstraň te částečky papíru pomocí pistole na
stlačený vzduchu. Foukejte nejdříve na obvod modulu škrticí klapky a následně dovnitř modulu škrticí
klapky.
a Vyměňte torická těsnění modulu škrticí klapky.

12A-35

PŘEPLŇOVÁNÍ
Přeplňování: Díly a přípravky pro opravu
K9K
I - VŽDY VYMĚŇOVANÉ DÍLY
Bezpodmínečně vyměňte následující díly, pokud byly
demontovány:
- všechna torická těsnění,
- těsnění olejových potrubí turbokompresoru,
- těsnění příruby výfuku,
- všechny poškozené kryty,
- všechna odpojená plastová sací potrubí.
II - PŘÍPRAVKY

Příslušná část

Typ
přípravku

Množství

Přípojka přívodního
olejového potrubí
turbokompresoru
na hlavě válců

LOCTITE
FRENETANCH

Potřít

12B-1

12B

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 790 nebo 794
Utahovací momentym
Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
svorníky turbodmychadla na spojovacím
potrubí

9 Nm

svorníky turbodmychadla na turbodmychadle

9 Nm

upevňovací matice turbokompresoru
na
výfukov é m
s b ě rném
potrubí

26 Nm

upevňovací šrouby vratného olejového potrubí
na turbokompresoru

12 Nm

přípojku přívodního olejového potrubí na hlavě
válců

22,5 Nm

upevňovací dutý šroub
přívodního olejového
potrubí na turbokompresoru

22,5 Nm

šr o u b
v z d u c h ového
sacího potrubí

21 Nm

šrouby zvedacího oka
na straně rozvodu

21 Nm

úchyty elektromagnetického ventilu EGR

12 Nm

šrouby výstupu turbokompresoru

9 Nm

matice katalyzátoru na
turbokompresoru

26 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry před katalyzátorem na motoru

44 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry za katalyzátorem
na převodovce

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry před katalyzátorem na katalyzátoru

26 Nm

upevňova c í
š roub
vzpěry za katalyzátorem
na katalyzátoru

21 Nm

upevňova c í
šrouby
výfuku na katalyzátoru

21 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- pravé přední kolo.

24748

a Odpojte:
- konektor snímače teploty vzduchu, (1)
- konektor elektromagnetického ventilu EGR (2) ,
- potrubí ovládání ventilu přeplňování (3) ,
- potrubí pro zpětné odsávání olejových par.
a Demontujte vzduchová potrubí (4) a (5) .

12B-2

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 790 nebo 794

24745

a Demontujte:

20799

a Demontujte:

- upevnění (6) ochranného krytu elektromagnetického ventilu EGR,

- všechny čtyři upevňovací matice (8) katalyzátoru
na turbokompresoru,

- ochranný kryt elektromagnetického ventilu EGR.

- vzpěru před katalyzátorem, (9) ,
- upevňovací šrouby (10) vzpěry za katalyzátorem,
- katalyzátor.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

102076

a Demontujte uchycení (7) příruby výfuku.
a Odstraňte výfukovou trubici.

109946

a Demontujte:
- zvedací oko (11) ,
- upevňovací šroub (12) kovového sacího vzduchového potrubí,
- kovové sací potrubí tahem shora.

12B-3

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 790 nebo 794

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Zkontrolujte, zda není výměník vzduch - vzduch plný
oleje. V takovém případě jej demontujte,
vypláchně te čisticím prostředkem a následně jej
nechte řádně okapat a uschnout.
UPOZORNĚNÍ
Při zpětné montáži zkontrolujte, zda se nedostalo
do turbíny nebo do turbokompresoru cizí těleso.
Zkontrolujte, zda není vratné olejové potrubí turbokompresoru částečně nebo zcela zaneseno
karbonem. Ujistěte se, že nedošlo k úniku, jinak
díl vyměňte.

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte všechny poškozené
tepelné kr yty.

24754

a Demontujte:

Při demontáži a zpětné montáži nepoškoďte
katalyzátor.

- přívodní olejové potrubí turbokompresoru, (13)
- dolní upevňovací matici turbokompresoru na
výfukovém sběrném potrubí,

a Vždy vyměňte:
- těsnění příruby s kulovým čepem mezi katalyzátorem a výfukovým vedením,

- obě horní upevňovací matice (14) ,
- vratné olejové potrubí, (15)

- těsnění mezi turbokompresorem avýfukovým
sběrným potrubím,

- opatrně turbokompresor.

- upevňovací kolíky turbokompresoru,
- těsnění přívodního olejového potrubí turbokompresoru,
- těsnění vratného olejového potrubí turbokompresoru.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- svorníky turbodmychadla na spojovacím potrubí (9 Nm) ,
- svorníky turbodmychadla na turbodmychadle
(9 Nm) ,

12B-4

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 790 nebo 794
- upevňovací dutý š roub přívodního olejového
potrubí na turbokompresoru (22,5 Nm).

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

109946

a Namontujte zpět:
- sací potrubí opatřené novými těsněními,
- zvedací oko na straně rozvodu.
24754

a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub vzduchového sacího potrubí
(21 Nm) (19) ,

a Namontujte zpět:
- turbokompresor a tři upevňovací matice (17) turbokompresoru na výfukovém sběrném potrubí,
- vratné olejové potrubí (16) .
a Naneste lepidlo typu LOCTITE FRENETANCH na
závit přípojky přívodního olejového potrubí (18) na
straně hlavy válců.
a Namontujte zpět přívodní olejové potrubí.
a Utáhněte v uvedeném pořadí až na dotyk:
- upevň ovací matice turbokompresoru
výfukovém sběrném potrubí,

na

- upevňovací šrouby vratného olejového potrubí na
turbokompresoru,
- přípojku přívodního olejového potrubí na hlavě
válců,
- upevňovací šroub přívodního olejového potrubí na
turbokompresoru,
a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací matice turbokompresoru na
výfukovém sběrném potrubí (26 Nm) ,
- upevňovací šrouby vratného olejového potrubí
na turbokompresoru (12 Nm) ,
- přípojku přívodního olejového potrubí na hlavě
válců (22,5 Nm) ,

12B-5

- upevňovací šrouby zvedacího oka na straně rozvodu (21 Nm) (20) .

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 790 nebo 794
III - KONEČNÁ ETAPA

24745

a Namontujte zpět:

20799

- elektromagnetický ventil EGR opatřený novým
těsněním,
- ochranný kryt.
a Utáhněte předepsaným momentem úchyty elektromagnetického ventilu EGR (12 Nm) (21) .

a Utáhněte předepsaným
m o m e n t e m šrouby
výstupu turbokompresoru (9 Nm).
a Umístě te nové těsnění mezi turbokompresor
a katalyzátor.
a Umístěte katalyzátor.
a Utáhněte v uvedeném pořadí až na dotyk:
- šrouby vzpěry před katalyzátorem (22) na motoru,
- šrouby vzpěry za katalyzátorem (23)
převodovce,

na

- šrouby vzpěry před katalyzátorem na katalyzátoru,
- šroub vzpěry za katalyzátorem na katalyzátoru,
- upevňovací matice (24) katalyzátoru na turbokompresoru,

12B-6

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 790 nebo 794
a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací matice katalyzátoru na turbokompresoru (26 Nm) ,
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem
na motoru (44 Nm) ,
- upevňovací šrouby vzpěry za katalyzátorem na
převodovce (21 Nm) ,
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem
na katalyzátoru (26 Nm) ,
- upevňovací šroub vzpěry za katalyzátorem na
katalyzátoru (21 Nm).

19709

a Připojte zpět:
- potrubí pro zpětné odsávání olejových par (26) ,
přičemž uveďte do zákrytu značku potrubí se
značkou víka ventilů a značkou ventilu recirkulace
olejových par,

Poznámka:
Zkontrolujte, zda nedochází k dotyku mezi katalyzátorem a vratným olejovým potrubím turbokompresoru.

- nová vzduchová potrubí (27) a (28) turbokompresoru.

102076

24748

a Připojte zpět:

a Namontujte zpět:

- konektor snímače teploty vzduchu, (29)

- výfuk opatřený novým těsněním na katalyzátoru,

- konektor elektromagnetického ventilu EGR (30) ,
- šrouby (25) příruby výfuku.

- potrubí ovládání ventilu přeplňování (31) .

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby výfuku na katalyzátoru (21 Nm).

a Namontujte zpět:

a Zkontrolujte, zda nedochází ke styku součástí ve
spodku karoserie.

12B-7

- skříň vzduchového filtru, (viz 12A, Palivová směs,
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a
zpětná montáž, strana 12A-8)

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 790 nebo 794
- pravé přední kolo.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odpojte ovladač průtoku.
UPOZORNĚNÍ
Neuvádějte motor do chodu.
a Uveďte do chodu spouštěč až do zhasnutí kontrolky
tlaku oleje (udržujte jej v chodu po dobu několika
sekund).
a Vypněte zapalování.
a Připojte zpět konektor ovládače průtoku.
a Zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje.
a Připojte diagnostický přístroj a vymažte poruchy
z paměti.

12B-8

12B

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 792

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňovací šrouby turbokompresoru

9 Nm

upevňovací matice turbokompresoru
na
výfukovém potrubí

26 Nm

upevňovací šrouby vratného olejového potrubí
na turbokompresoru

12 Nm

přípojku přívodního olejového potrubí na hlavě
válců

22,5 Nm

upevňovací dutý šroub
přívodního olejového
potrubí na turbokompresoru

22,5 Nm

24814

a Odpojte:
- potrubí pro zpětné odsávání olejových par (1) ,
- potrubí mezi turbokompresorem a výměníkem
vzduch - vzduch v místě (2) .
a Demontujte:

DEMONTÁŽ

- elektromagnetický ventil recirkulace výfukových
plynů
(viz
1 4 A , O d s t r aňování emisí,
Elektromagnetický ventil pro recirkulaci
výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž,
strana 14A-17) ,

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- vzduchovou trubici mezi turbokompresorem
a schránkou vzduchového filtru.
a Demontujte:

a Demontujte:

- ochranný kryt pod motorem,

- masku motoru,
- skříň vzduchového filtru (viz 12A, Palivová směs,
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a
zpětná montáž, strana 12A-8) .

12B-9

- katalyzátor (viz 1 9 B , Výfuk, Katalyzátor:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19B-10) .

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 792

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte:
- všechna torická těsnění a obě měděná těsnění
přívodního olejového potrubí turbokompresoru,
- těsnění příruby výfuku,
- všechny poškozené tepelné kryty.

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda se při zpětné montáži nedostalo
do turbíny nebo do turbokompresoru cizí těleso.
Zkontrolujte, zda není vratné olejové potrubí turbokompresoru částečně nebo zcela zaneseno
karbonem. Ujistěte se, že nedošlo k úniku, jinak
díl vyměňte.

112327

a Demontujte:
- upevňovací šrouby vratného olejového potrubí na
turbokompresoru,

a Důsledně vyměňte samojistné matice upevnění turbokompresoru na výfukovém potrubí.

- (3) vratné olejové potrubí turbokompresoru,

a Zkontrolujte, zda není v důsledku poruchy turbokompresoru výměník vzduch - vzduch plný oleje.
V takovém případě jej demontujte, vypláchnět e
čisticím prostředkem a nechte dobře odkapat.

- dutý upevňovací šroub (4) přívodního olejového
potrubí na turbokompresoru,
- přívodní olejové potrubí turbokompresoru,
- upevň ovací matice (5) turbokompresoru na
výfukovém sběrném potrubí,

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

- turbokompresor.

a
Poznámka:
Pokud se při tomto úkonu uvolní kolík, potřete jej
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.
Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby turbokompresoru (9 Nm).
a Namontujte zpět turbokompresor s nasazeným
novým těsněním a všechny tři upevňovací matice
turbokompresoru na výfukové potrubí.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice turbokompresoru na výfukovém potrubí (26
Nm).
a Nasaďte vratné olejové potrubí do bloku válců.
a Našroubujte upevňovací šrouby vratného olejového
potrubí na turbokompresoru.
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby vratného olejového potrubí na turbokompresoru (12 Nm).

12B-10

PŘEPLŇOVÁNÍ
Turbokompresor:: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792
a Naneste LOCTITE FRENETANCH na závit přípojky
přívodního olejového potrubí na straně hlavy válců.
a Namontujte zpět přívodní olejové potrubí.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- přípojku přívodního olejového potrubí na hlavě
válců (22,5 Nm) ,
- upevňovací dutý š roub přívodního olejového
potrubí na turbokompresoru (22,5 Nm).
III - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- katalyzátor (viz 1 9 B , Výfuk, Katalyzátor:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19B-10) ,
- ochranný kryt pod motorem,
- vzduchové potrubí mezi turbokompresorem
a schránkou vzduchového filtru,
- elektromagnetický ventil recirkulace výfukových
plynů
(viz 1 4 A , Odstraňování emisí,
Elektromagnetický ventil pro recirkulaci
výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž,
strana 14A-17)
a Připojte zpět:
- vzduchové potrubí mezi turbokompresorem
a výměníkem vzduch - vzduch na turbokompresor,
- potrubí pro zpětné odsávání olejových par.
a Namontujte zpět:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Kontrola
a Odpojte konektor ovladače průtoku (zákaz spuštění
motoru).
a Uveďte do chodu spouštěč a udržujte jej v chodu, až
do zhasnutí kontrolky tlaku oleje (po dobu několika
sekund).
a Vypněte zapalování.
a Připojte zpět konektor ovládače průtoku.
a Zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje.
a Připojte diagnostický přístroj a vymažte poruchy
z paměti.

12B-11

12B

PŘEPLŇOVÁNÍ
Olejové potrubí turbokompresoru: Demontáž a zpětná montáž
K9K
Postupujte dle metody demontáže a zpětné montáže
turbokompresoru, aniž byste jej demontovali (viz 12B,
Přeplňování, Turbokompresor:: Demontáž a zpětná
montáž, strana 12B-2) .

12B-12

12B

PŘEPLŇOVÁNÍ
Regulátor tlaku: Kontrola
K9K

KONTROLA
a Demontujte:
- masku motoru,
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- zvedací oko,
- upevňovací šroub kovového potrubí sání vzduchu,
- kovové sací potrubí tahem shora.

20794

a Umístěte magnetický podstavec s komparátorem na
konec dříku regulačního ventilu (co nejpřesněji v ose
dříku).
a Odpojte potrubí (1) .
a Postupně vyviňte tlak na regulační ventil pomocí
ruční tlakové pumpy.
Hodnota tlaku: 1300 mbarů ± 2 při přemístění dříku
o 1,95 mm ± 0,6.

12B-13

12B

PŘEPLŇOVÁNÍ
Regulátor tlaku: Seřízení
K9K

SEŘÍZENÍ

20795

a
Poznámka:
V případě, že je tlak mimo toleranci, lze při kontrole kalibračního tlaku provést seřízení délky
dříku (1) regulačního ventilu.
Toto seřízení se provádí s turbokompresorem na
místě.
a Povolte pojistnou matici a povolte nebo utáhněte
seřizovací matici (2) .
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte všechna odpojená
plastová přívodní vzduchová potrubí.

12B-14

12B

PŘEPLŇOVÁNÍ
Výměník vzduch-vzduch: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 792 nebo 794

DEMONTÁŽ

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

119001

a Odšroubujte upevňovací matice (2) chladiče.
Poznámka:
Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).

108104

a Demontujte:
- upevňovací kolíky (1) vzduchového deflektoru,
- vzduchový deflektor.

a Posuňte do strany oba horní upevňovací úchyty
chladiče.
a Odtlačte sestavu chladič - ventilátor po směru šipky
(b) pak (a) tak, aby bylo možné demontovat výměník
vzduch - vzduch.
a Vyjmě te spony (3 ) potrubí výměníku vzduch vzduch.
a Odpojte potrubí výměníku vzduch - vzduch.

12B-15

PŘEPLŇOVÁNÍ
Výměník vzduch-vzduch: Demontáž a zpětná montáž

12B

K9K, a 792 nebo 794

BĚŽNÁ KLIMATIZACE

119000

119002

a Demontujte upevňovací šrouby (4 ) výměníku
vzduch - vzduch.

a Vyjměte výměník (6) vzduch - vzduch ve směru
šipek (a) pak (b) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Zkontrolujte, zda není výměník vzduch - vzduch plný
oleje. V takovém případě jej vyčistěte čisticím
přípravkem a potom jej nechte oschnout.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět výměník vzduch - vzduch.
a Připojte potrubí výměníku vzduch - vzduch.
a Nasaďte nové upevňovací spony potrubí výměníku
vzduch - vzduch.
BĚŽNÁ KLIMATIZACE
a Namontujte upevňovací šrouby výměníku vzduch vzduch.

119003

a Zatlačte v místě (5 ) na koncovku upevnění
výměníku vzduch - vzduch ve směru šipky a odpojte
jej.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Nainstalujte zpět sestavu chladič - ventilátor.
a Namontujte zpět:
- upevňovací matice chladiče,

12B-16

PŘEPLŇOVÁNÍ
Výměník vzduch-vzduch: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792 nebo 794
- vzduchový deflektor,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

12B-17

12B

PŘÍVOD PALIVA
Palivový okruh: Funkční schéma

13A

K4M nebo K7J nebo K7M
Funkční schéma okruhu přívodu paliva (sestava « čerpadlo - měřič hladiny - palivový filtr » )

19310

Okruh přívodu paliva nemá vratné vedení.
Tlak paliva se nemění v závislosti na zatížení motoru.
Okruh se skládá:
- z rampy vstřikování (1 ) bez vratného potrubí
a regulátoru tlaku paliva,
- z jediného potrubí (2) vedoucího z nádrže,
- ze sestavy přívodu paliva « čerpadlo - měřič hladiny filtr » vybavené regulátorem tlaku (3) , čerpadlem (4)
a palivovým filtrem (5) (vše je umístěno v nádrži),
- z nádobky pro pohlcování palivových par (6) .

13A-1

PŘÍVOD PALIVA
Palivový okruh: Funkční schéma

13A

K4M nebo K7J nebo K7M
Funkční schéma okruhu přívodu benzínu (vnější filtr)

106938

Okruh přívodu paliva nemá vratné vedení.
Tlak paliva se nemění v závislosti na zatížení motoru.
Okruh se skládá:
- z rampy (7) bez přípojky vratného potrubí a bez regulátoru přívodního tlaku,
- z jediného potrubí (8) vedoucího z nádrže,
- ze sestavy přívodu paliva « čerpadlo - měřič hladiny »
vybavené regulátorem tlaku (9 ) , čerpadlem (10)
a palivovým filtrem (11) ,
- z nádobky pro pohlcování palivových par (12) .

13A-2

PŘÍVOD PALIVA
Palivový okruh: Funkční schéma

13A

K9K

102847

(1)

Měřič hladiny

(2)

Ruční plnicí pumpa

(3)

Palivový filtr, který mů že bý t
vybaven snímačem pro detekci
vody

(4)

Vysokotlaké čerpadlo, ve kterém
je integrováno mechanické plnicí
čer padlo (dopravní čer padlo)

(5)

Ovladač průtoku

(6)

Rampa vstřikování

(7)

Snímač tlaku rampy vstřikování

(8)

Elektromagnetické vstřikovače

(9)

Venturiho trubice

UPOZORNĚNÍ
- Je zakázáno demontovat vnitřek vysokotlakého
čerpadla a vstřikovačů. Může být vyměněn pouze
ovladač průtoku, snímač teploty nafty a Venturiho
trubice.
- Vzhledem k problémům se znečištěním okruhu je
zakázáno demontovat snímač tlaku z rampy
vstřikování. V případě poruchy snímače tlaku
vyměňte celou sestavu obsahující snímač tlaku,
rampu a vysokotlaká potrubí.

V okruhu přívodu nafty jsou obsaženy různé snímače a
řídicí jednotka vstřikování.

DŮLEŽITÉ
Je přísně zakázáno povolovat přípojku vysokotlakého potrubí za chodu motoru.

13A-3

PŘÍVOD PALIVA
Ruční plnicí pumpa: Demontáž a zpětná montáž
K9K
a Plnicí tlaková pumpa je propojená s přívodním
palivovým potrubím.
Pro demontáž - zpětnou montáž plnicí tlakové pumpy (viz 19C, Nádrž, Přívodní palivové potrubí:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19C-8) .

13A-4

13A

PŘÍVOD PALIVA
Naftový filtr: Demontáž a zpětná montáž

13A

K9K

Poznámka:
Před otevřením palivového okruhu si opatřete nový
naftový filtr.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací prostředky).

24798

a Demontujte:
- upevňovací matice (2) ochranné desky naftového
filtru,
- ochrannou desku naftového filtru,
- naftový filtr z jeho držáku, přičemž si zapamatujte
původní polohu.
a Odpojte konektor (4) snímače detekce vody.
a Umístěte pod naftový filtr nádobu.
24740

a Demontujte upevňovací šrouby (1) podběhu.

UPOZORNĚNÍ

a Demontujte plastový kryt pod naftovým filtrem.

Při práci použijte rukavice.

a Mírně odkloňte vložku podběhu kola.
UPOZORNĚNÍ
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:

a Bezpodmínečně dodržte instrukce pro zajištění
bezpečnosti a čistoty (viz 13B, Vstřikování nafty,
Vstřikování nafty: Opatření při opravě, strana
13B-1) .

- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru s otevřeným ohněm,
- dávat pozor na výstřiky paliva při odpojování
přípojky,
- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.
a Otevřete odvzdušňovací šroub (3) a nechte vytéct
naftu.
a Odpojte přípojky potrubí na naftovém filtru.
a Nechte vytéct naftu z různých potrubí do nádoby.
a Umístěte na otvory zaslepovací uzávěry.

13A-5

PŘÍVOD PALIVA
Naftový filtr: Demontáž a zpětná montáž

13A

K9K
a Demontujte snímač pro detekci vody otočením proti
směru chodu hodinových ručiček.

Postup opětného naplnění přívodního okruhu

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Zamezte styku přípojek potrubí se znečištěným
okolím.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět snímač pro detekci vody otočením
ve směru chodu hodinových ručiček.
a Připojte:
- přípojky potrubí,
- konektor snímače pro detekci vody.

24732

a Namontujte zpět:

a Naplňte okruh přívodu paliva ruční plnicí pumpou
(automatické odvzdušnění).

- nový naftový filtr do jeho původní polohy,
- ochrannou desku naftového filtru,
- upevňovací matice ochranné desky naftového filtru.
a
Poznámka:
- Pravidelně vypouštějte vodu obsaženou v naftovém filtru prostřednictvím vypouštěcího uzávěru
(3) .
- Některá vozidla jsou vybavena snímačem pro
detekci vody (4) v naftě, který je umístěn na filtru. V případě detekce vody se rozsvítí kontrolka poruchy vstřikování.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- plastový kryt pod naftovým filtrem,
- upevňovací šrouby vložky podběhu.

13A-6

PŘÍVOD PALIVA
Rampa vstřikování a vstřikovače: Demontáž a zpětná montáž

13A

K7J nebo K7M

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
rampy vstřikování

7 N.m

upevňov a c í
šrouby
modulu termostatu

10 N.m

DEMONTÁŽ
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

107357

a Odpojte:
- konektory vstřikovačů,
- konektor snímače polohy škrticí klapky (3) .
ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE
108423

a Demontujte upevňovací šrouby (1) schránky vzduchového filtru.

a Odpojte přívodní palivové potrubí (4) na rampě
vstřikování.

DŮLEŽITÉ
Při práci použijte rukavice.

UPOZORNĚNÍ
Před zásahem ochraň te alternátor pomocí
plastových sáčků.

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
107361

a Odpojte přívodní palivové potrubí (4) na rampě
vstřikování.

a Odpojte:
DŮLEŽITÉ

- potrubí pro zpětné odsávání olejových par (2) ,

Při práci použijte rukavice.

- přívodní vzduchovou trubici.
a Demontujte schránku vzduchového filtru.

13A-7

PŘÍVOD PALIVA
Rampa vstřikování a vstřikovače: Demontáž a zpětná montáž

13A

K7J nebo K7M
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby modulu termostatu (10 N.m).

a
DŮLEŽITÉ

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru s otevřeným ohněm,
- při odpojování přípojek dávat pozor na odstřiky
paliva,
- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.
a Demontujte:
- upevňovací šrouby rampy vstřikování,
- palivový zásobník.

101473

a Demontujte:
- spony (5) ,
- vstřikovače.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Vyměňte tórická tě sně ní na dolním konci
vstřikovačů (pokud byl vstřikovač demontován,
vyměňte rovně ž tě snění na horním konci
vstřikovače).
a Ověřte « cvaknutí» palivových
připojení.

přípojek při

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby rampy vstřikování (7 N.m).
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

13A-8

PŘÍVOD PALIVA
Rampa vstřikování a vstřikovače: Demontáž a zpětná montáž

13A

K4M

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
rampy vstřikování

9 N.m

upevňov a c í
matice
ochranného krytu rampy
vstřikování

21 N.m

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

101802

a Odpojte přípojku (3) přívodu paliva na rampě
vstřikování.
a
DŮLEŽITÉ
Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru s otevřeným ohněm,
- dávat pozor na odstřiky paliva při odpojování
přívodní přípojky,
- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.

101801

DŮLEŽITÉ
Při práci použijte rukavice.

a Demontujte:
- obě upevňovací matice (1) ochranného krytu rampy vstřikování,
- ochranný kryt (2) rampy vstřikování.

13A-9

PŘÍVOD PALIVA
Rampa vstřikování a vstřikovače: Demontáž a zpětná montáž

13A

K4M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
Poznámka:
Bezpodmínečně vymě ňte tórická tě snění a
upevňovací spony vstřikovačů.
a Namontujte zpět:
- vstřikovače,
- upevňovací spony vstřikovačů.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Umístě te sestavu
vstřikovačů » .

«rampy

vstř ikování

a

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby rampy vstřikování (9 N.m).
101810

a Odpojte kabelový svazek (4) vstřikovačů.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

a Demontujte:

a Připojte zpět:

- upevňovací šrouby (5) rampy vstřikování,

- kabelový svazek vstřikovačů,

- sestavu « rampy vstřikování a vstřikovačů »
opatrným tahem k přední části vozidla.

- přívodní palivovou přípojku na rampě vstřikování.
a Namontujte zpět:
- ochranný kryt rampy vstřikování,
- obě upevňovací matice ochranného krytu rampy
vstřikování.
a Utáhněte na předepsaný moment obě upevňovací
matice ochranného krytu rampy vstřikování (21
N.m).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

101816

a Demontujte:
- upevňovací spony (6) vstřikovačů,
- vstřikovače (7) .

13A-10

PŘÍVOD PALIVA
Průtok paliva: Kontrola

13A

K4M nebo K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1311-08

Přípojka pro měření tlaku
paliva

Mot. 1311-01

Manometry a přípojky
měření tlaku paliva

pro

KONTROLA
a
DŮLEŽITÉ
Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru s otevřeným ohněm,
- při odpojování přípojek dávat pozor na odstřiky
paliva,
- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.

109173

a Připojte
DŮLEŽITÉ
- přípojku ve tvaru « T » (3) přípravku (Mot. 131108) na výstupním potrubí nádrže,

Tento úkon musí být bezpodmínečně proveden
při vypnutém zapalování.

- potrubí (2) obsažené v kontrolní kufříkové
soupravě (Mot. 1311-01) , na přípojce ve tvaru
« T » (3) ,

DŮLEŽITÉ
Při práci použijte ochranné brýle vybavené
bočními kryty.

- přívodní palivové potrubí (4) na přípojce ve tvaru
« T » (3) .

DŮLEŽITÉ
Při práci použijte rukavice.
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

109174

108650

a Odpojte přípojku (1) přívodního palivového potrubí.

a Vyveďte potrubí (5) do odměrné nádobky 2000 ml.

13A-11

PŘÍVOD PALIVA
Průtok paliva: Kontrola
K4M nebo K7J nebo K7M

116568

a Odpojte konektor (6) kabelového svazku mezi motorem a kabinou.

109172

a Připojte svorku (7) konektoru na + AKUMULÁTORU, abyste spustili palivové čerpadlo.
a Změřte čas naplnění odměrné nádoby.
a
DŮLEŽITÉ
Minimální průtok palivového čerpadla je 60 l/h.

13A-12

13A

PŘÍVOD PALIVA
Tlak paliva: Kontrola

13A

K4M nebo K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1311-08

Přípojka pro měření tlaku
paliva

Mot. 1311-01

Manometry a přípojky
měření tlaku paliva

pro

KONTROLA
a
DŮLEŽITÉ
Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru s otevřeným ohněm,
- při odpojování přípojek dávat pozor na odstřiky
paliva,
- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.

109173

a Připojte:
- přípojku ve tvaru « T » (3) přípravku (Mot. 131108) na výstupním potrubí nádrže,

DŮLEŽITÉ
Při práci použijte ochranné brýle vybavené
bočními kryty.

- potrubí (2) vybavené manometrem obsaženým
v kontrolní kufříkové soupravě (Mot. 1311-01) na
přípojce ve tvaru « T » (3) ,

DŮLEŽITÉ

- přívodní palivové potrubí (4) na přípojce ve tvaru
« T » (3) .

Při práci použijte rukavice.
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Nastartujte motor, čímž se spustí palivové čerpadlo.
a Změřte tlak:
- tlak musí být konstantní (přibližně 3,5 bar ± 0,2
bar),
- pro provedení správného měření tlaku je nezbytné
počkat několik sekund.

108650

a Odpojte přípojku (1) přívodního palivového potrubí.
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I - RIZIKA SPOJENÁ SE ZNEČIŠTĚNÍM

2 - Zaslepovací uzávěry

Systém vysokotlakého přímého vstřikování je velmi
citlivý na znečištění. Rizika způsobená vniknutím
nečistot jsou následující:

Zaslepovací uzávěry slouží pro zaslepení palivového
okruhu, jakmile je otevřen, a zamezují tak vniknutí
znečišťujících prvků.

- poškození nebo zničení vysokotlakého systému
vstřikování,

Souprava zalepovacích uzávěrů slouží pro jednorázové použití, po použití musí být uzávěry vyhozeny: při
použití jsou znečištěny a nelze je znovu použít ani po
vyčištění.

- zadření některého prvku,
- netěsnost některého prvku.

Nepoužité uzávěry musí být rovněž vyhozeny a nesmí
být použity při dalším zásahu na systému vstřikování.

Veškeré servisní zásahy musí být prováděny jen při
splnění velmi přísných podmínek čistoty pracovního
prostředí. To znamená, že do systému nesmí při jeho
demontáži vniknout žádné nečistoty (částečky o velikosti několika mikronů).

- K9K (vstřikování DELPHI): 77 01 206 804

Pravidla udržování čistoty musí být dodržena od palivového filtru až ke vstřikovačům.

3 - Ochranné sáčky

Které prvky jsou zdrojem znečištění?

Objednací čísla souprav zaslepovacích uzávěrů:

Použijte plastové sáč ky, které se několikrát
nepropustně uzavírají, např. pomocí lepicí pásky, pro
uložení dílů, které budou demontovány a znovu
použity. U takto uložených součástí je menší riziko jejich znečištění.

- kovové a plastové třísky,
- nátěr,
- vlákna:

Tyto sáčky musí být pro jednorázové použití: Po
použití musí být vyhozeny.

• kartónu,
• štětce,
• papíru,

4 - Čisticí prostředky

• oděvu,

Mohou být použity dva čisticí prostředky:

• hadříku,

- čisticí prostředek na vstřikovače (obj. č. 77 11 224
188),

- cizí tělesa, jako jsou vlasy,

- čisticí prostředek na brzdy ve spreji (obj. č. 77 11 226
128).

- vnější vzduch
- atd.

Pro použití čisticího prostředku na vstřikovače si
rovněž připravte čistý štětec v dobrém stavu (štětec
nesmí ztrácet štětiny) a rovněž čistou nádobu neobsahující žádné nečistoty.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k nebezpečí poškození elektrických spojovacích prvků je zakázáno čistit motor
vysokotlakým čisticím zařízením. Kromě toho by se
mohla v konektorech udržet vlhkost, která by mohla
vést ke vzniku problémů s elektrickým vedením.

Poznámka:
Při každém zásahu použijte nový čisticí prostředek
na vstřikovače (použitý čisticí prostředek obsahuje
nečistoty).

1 - Čisticí utěrky
Použijte čisticí utěrky nepouštějící vlas (obj. č. 77 11
211 707).
Použití klasických hadříků nebo papírů je zakázáno.
Tyto totiž pouštějí vlas a uvolňují částečky, čímž
znečišťují palivový okruh.
Každá utěrka smí být použita pouze jednou.

II - PRAVIDLA, KTERÁ JE NUTNÉ DODRŽET PŘED
KAŽDÝM ZÁSAHEM
1) Zásah provádějte na čistém pracovišti a dbejte na
ochranu demontovaných dílů před prachem, např. jejich vložením do plastových sáčků, které se několikrát
nepropustně uzavírají.
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2) Před každým zásahem systematicky objednejte ve
skladu náhradních dílů:
- novou soupravu zaslepovacích uzávěrů specifickou pro vozidlo,
- dostatečný počet čisticích utě rek nepouštějících
vlas,
- jeden ze dvou čisticích prostředků na přípojky
palivových potrubí,
- systematicky vymě ň ované díly po každé
demontáži a díly, které jsou uvedeny v postupech zásahu specifických pro vozidlo (viz příslušnou opravárenskou příručku).
3) Opatřete si ochranné brýle vybavené bočními kryty,
abyste zamezili jakémukoliv výstřiku čisticího
prostředku do očí.
4) Opatřete si latexové ochranné rukavice, abyste zamezili dlouhodobému kontaktu s pokožkou.

V případě výměně některého prvku za nový nebo při
zpětné montáži po uložení v plastovém sáčku, vybalte
součást až při její montáži na vozidlo.
IV - ČIŠTĚNÍ
Dnes existují dva postupy čištění palivového okruhu
před otevřením pro zásah v dílně.
Tyto postupy umožňují vyčistit palivový okruh, aby bylo
zamezeno vniknutí znečišťujících prvků: Jsou ekvivalentní, pokud jde o výsledek, a žádnému tedy není
dávána přednost.
1 - Čištění pomocí čisticího prostředku na
vstřikovače
Uvolně te přístup k otevíraným př ípojkám podle
postupů zásahu specifických pro vozidlo (viz
příslušnou opravárenskou příručku).
Ochraňte citlivé části před potřísněním palivem.
Nalejte čisticí prostředek do nádoby neobsahující
nečistoty.

Poznámka:
Při použití kožených ochranných rukavic přes ně
navlečte latexové ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ
5) Před každým zásahem na systému vstřikování
ochraňte, např. pomocí plastových sáčků nebo čisté
tkaniny:

Při práci s čisticím prostředkem použijte latexové
ochranné rukavice.
Namočte čistý štětec neztrácející štětiny do nádoby,
aby nasákl čisticím prostředkem na vstřikovače.

- řemeny příslušenství a rozvodu,
- elektrická příslušenství (spouštěč, alternátor,
čerpadlo posilovače řízení, snímače a elektrické konektory),

DŮLEŽITÉ

- čelní stranu setrvačníku motoru.

Při práci použijte ochranné brýle vybavené bočními
kryty.

III - PRAVIDLA, KTERÁ JE NUTNÉ DODRŽET
BĚHEM ZÁSAHU

Štětcem a čisticím prostředkem na vstřikovače pečlivě
očistěte přípojky, které mají být demontovány.

Před zásahem a během zásahu si umyjte ruce.

Ofoukněte č ištěné části stlačeným vzduchem
(přípravky, dílenský stůl, díly, přípojky a okolí systému
vstřikování). Ověřte, zda nikde nezůstává štětina ze
štětce a zda je oblast čistá.

Vyměňte latexové ochranné rukavice, když jsou
znečištěné nebo poškozené.
Každá demontovaná součást systému vstřikování
musí být po zaslepení zátkami uložena do hermeticky
uzavíratelného sáčku.

Utřete vyčištěné části novými utěrkami.
Otevřete okruh na přípojce a ihned umístěte odpovídající zaslepovací uzávěry.

Nepropustně uzavřete sáček např. pomocí lepicí pásky, i když jej budete za chvíli otevírat: Okolní vzduch je
také nositelem znečištění.

UPOZORNĚNÍ

Po otevření palivového okruhu je použití štětce,
čisticího prostředku, foukacího zařízení, vytěráku a
klasických hadříků přísně zakázáno. Tyto prvky by totiž
mohly zanést do systému nečistoty.

Když je palivový okruh otevř en, je foukání
stlačeným vzduchem zakázáno, jinak by mohlo dojít
k vniknutí nečistot. Používejte pouze čisticí utěrky,
pokud je třeba.
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2 - Čištění pomocí čisticího prostředku na brzdy
Uvolně te přístup k otevíraným přípojkám podle
postupů zásahu specifických pro vozidlo (viz
příslušnou opravárenskou příručku).
Ochraňte citlivé části před potřísněním palivem.

DŮLEŽITÉ
Při práci s čisticím prostředkem použijte latexové
ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ
Při práci použijte ochranné brýle vybavené bočními
kryty.
Rozprašte čisticí prostředek na brzdy na přípojky, které
mají být demontovány.
Pečlivě vyčistěte přípojky, které mají být demontovány,
novými čisticími utěrkami.
Ofoukněte č ištěné části stlačeným vzduchem
(přípravky, dílenský stůl, díly, přípojky a okolí systému
vstřikování). Ověřte, zda nikde nezůstává štětina ze
štětce a zda je oblast čistá.
Otevřete okruh na přípojce a ihned umístěte odpovídající zaslepovací uzávěry.

UPOZORNĚNÍ
Když je palivový okruh otevř en, je foukání
stlačeným vzduchem zakázáno, jinak by mohlo dojít
k vniknutí nečistot. Používejte pouze čisticí utěrky,
pokud je třeba.
V - NÁVOD K MONTÁŽI SOUPRAVY UZÁVĚRŮ
Objednací číslo 77 01 206 804
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K9K, a 790

24770

(1)

Vysokotlaké čerpadlo

(2)

Řídicí jednotka vstřikování

(3)

Snímač tlaku rampy vstřikování

(4)

Sférická rampa vstřikování

(5)

Snímač teploty nafty

(6)

Ovladač průtoku nafty

(7)

Měřič akcelerace

(8)

Vstřikovač

(9)

Venturiho trubice

(10)

Elektromagnetický ventil recirkulace výfukových plynů

(11)

Snímač
tlaku
přeplňování

vzduchu

(12)

Snímač t e p l o t y
přeplňování

vzduchu

(13)

Turbokompresor

(14)

Snímač polohy pístu

(15)

Snímač teploty chladicí kapaliny

(16)

Snímač polohy a otáček motoru

(17)

Modul žhavení a dožhavování

102085

Vysokotlaké čerpadlo (1)
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24771

Elektromagnetický ventil recirkulace výfukových plynů
(10)
Snímač tlaku vzduchu přeplňování (11)
24765

Snímač teploty vzduchu přeplňování (12)
Turbokompresor (13)

Řídicí jednotka vstřikování (2)

24749
102084

Snímač vačkového hřídele (14)

Snímač tlaku rampy vstřikování (3)
Sférická rampa vstřikování (4)
Snímač teploty nafty (5)
Ovladač průtoku nafty (6)
Akcelerometr (7)
Vstřikovač (8)
Venturiho trubice (9)
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20796

Snímač teploty chladicí kapaliny (15)

24750

Potenciometr pedálu akcelerace

Snímač polohy a otáček motoru (16)

24729

Modul žhavení a dožhavování (17)
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119005

Označení

Popis

1

Vysokotlaké čerpadlo

2

Řídicí jednotka vstřikování

3

Snímač tlaku rampy vstřikování

4

Sférická rampa vstřikování

5

Snímač teploty nafty

6

Ovladač průtoku nafty

7

Akcelerometr

8

Vstřikovač

9

Venturiho trubice

10

Elektromagnetický ventil pro recirkulaci
výfukových plynů

11

Snímač tlaku vzduchu přeplňování

12

Měřič průtoku vzduchu s integrovaným
snímačem teploty
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13

Turbokompresor

14

Snímač polohy pístu

15

Snímač teploty chladicí kapaliny

16

Snímač polohy a otáček motoru

17

Modul žhavení a dožhavování

18

Potenciometr pedálu akcelerace
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K9K, a 792

102085

Vysokotlaké čerpadlo (1)

102084

Snímač tlaku rampy vstřikování (3) ,
Sférická rampa vstřikování (4) ,
Snímač teploty nafty (5) ,
Ovladač průtoku nafty (6) ,
Akcelerometr (7) ,
Vstřikovače (8) ,
Venturiho trubice (9)

24765

Řídicí jednotka vstřikování (2)

112327

Elektromagnetický ventil recirkulace výfukových plynů
(10) ,
Turbokompresor (11)
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K9K, a 792

24831

Měřič průtoku vzduchu s integrovaným snímačem teploty (12)
Snímač tlaku vzduchu přeplňování (13)
20796

Snímač teploty chladicí kapaliny (15)

24749

Snímač vačkového hřídele (14)
24817

Snímač polohy a otáček motoru (16)
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24729

Modul žhavení a dožhavování (17)

24750

Potenciometr pedálu akcelerace (18)
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DEMONTÁŽ
Potřebný materiál
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňovací matice krytu
řídicí jednotky motoru
momentem

8 Nm

upevňov a c í
šrouby
ochranného krytu řídicí
jednotky

8 Nm

Poznámka:
V případě programování, přeprogramování nebo
výměny řídicí jednotky načtěte na nové řídicí jednotce parametry C2I (individuální korekce
vstřikované dávky) a adaptivní korekce motoru
pomocí diagnostický přístroj.
24729

Jsou dvě možnosti provedení (viz Diagnostika Výměna součástí) (MR 390, 13B, Vstřikování nafty):

a Demontujte víko (1) akumulátoru.

- Automatické řešení, které je proveditelné, pokud lze
přečíst informace uložené v paměti původní řídicí jednotky.
- Ruční řešení, které se provádí, pokud nelze přečíst
informace uložené v paměti původní řídicí jednotky.

a Odpojte akumulátor, přičemž začněte záporným
pólem.
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
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II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24734

a Odepněte elektrický kabelový svazek (2) kladného
pólu.
a Demontujte:

24765

a Odpojte tři konektory (5) řídicí jednotky vstřikování.
a Demontujte:

- upevňovací šrouby (3) ochranného krytu řídicí jednotky,

- upevňovací matice (6) řídicí jednotky vstřikování,

- chránič (4) řídicí jednotky.

- řídicí jednotku vstřikování.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Nasaďte řídicí jednotku na její upevňovací kolíky.
a Namontujte zpět upevňovací matice řídicí jednotky
vstřikování.
a Utáhněte upevňovací matice krytu řídicí jednotky
motoru momentem (8 Nm).
a Připojte konektory řídicí jednotky.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- ochranný kryt řídicí jednotky,
- upevňovací šrouby ochranného krytu řídicí jednotky,
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ochranného krytu řídicí jednotky (8 Nm).
a Připněte kabelový svazek kladného pólu.
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a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
UPOZORNĚNÍ
Připojte akumulátor, přičemž začněte kladným
pólem. Proveďte potřebná inicializační nastavení.
a Namontujte zpět víko akumulátoru.
a Dodržte doporučení k zadání parametrů C2I (individuální korekce vstřikovače) a autoadaptiv motoru
(viz Diagnostika - Výměna součástí) (MR 390,
13B, Vstřikování nafty).
a Zapněte zapalování a čtěte kódy poruch pomocí
diagnostický přístroj.
a V případě potřeby opravte deklarované poruchy.
a Vymažte poruchy.
a Zkontrolujte správnou funkci vozidla.

13B-15

13B

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Snímač polohy vačkového hřídele: Demontáž a zpětná montáž
K9K

DEMONTÁŽ
ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24749

a Odpojte konektor (1) snímače polohy vačkového
hřídele.
a Demontujte:
- šroub (2) snímače polohy vačkového hřídele,
- snímač polohy vačkového hřídele.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- snímač polohy vačkového hřídele,
- šroub snímače polohy vačkového hřídele,
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte konektor snímače polohy vačkového
hřídele.

13B-16

13B

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Snímač polohy klikové hřídele: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
K9K, a 792
šroub snímače otáček
a polohy

8 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
K9K, a 792
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

K9K, a 790 nebo 794
a Demontujte masku motoru.
a Odpojte přívodní vzduchovou trubici na schránce
vzduchového filtru.

24817

a Odpojte konektor (1) snímače otáček a polohy.
a Demontujte:
- šroub (2) snímače otáček a polohy,
- snímač otáček a polohy.

13B-17

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Snímač polohy klikové hřídele: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
- šrouby snímače otáček a polohy.
K9K, a 790 nebo 794
a Utáhněte na předepsaný moment šroub snímače
otáček a polohy (8 Nm).
a Připojte konektor snímače otáček a polohy.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
K9K, a 790 nebo 794
a Namontujte masku motoru.
a Nasaďte přívodní vzduchovou trubici na pouzdro
vzduchového filtru.

120474

a Odpojte konektor (3) snímače otáček a polohy.
a Demontujte:
- šrouby (4) snímače otáček a polohy,
- držák kabeláže motoru,
- snímač otáček a polohy.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
K9K, a 792
a Namontujte zpět:
- snímač otáček a polohy,
- šroub snímače otáček a polohy,

K9K, a 790 nebo 794
a Namontujte zpět:
- snímač otáček a polohy,
- držák kabeláže motoru,

13B-18

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

DŮLEŽITÉ

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Mot. 1606

Přípravek
řemenice
čer padla

Mot. 1525

Před každým zásahem na systému vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj :

pro upevnění
vysokotlakého

- zda není rampa vstřikování stále pod tlakem,
- zda není teplota paliva vysoká.
Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.

Vytahovák na ozubené kolo
vstřikovacího čerpadla s
kuželovým nábojem

Mot. 1525-02

Adaptačn í
př íchytky
přípravku Mot.1525

Mot. 1746

Klíč s př esahem pro utahování vysokotlakých potrubí

Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu při
běžícím motoru.

k
UPOZORNĚNÍ
Opatřete si soupravu speciálních uzávěrů na
vysokotlaký okruh vstřikování.

Potřebný materiál

Bezpodmínečně vyměňte všechna demontovaná
vysokotlaká potrubí a jejich spony.

diagnostický přístroj
momentový klíč

UPOZORNĚNÍ
Nikdy neotáčejte motorem proti směru jeho chodu.

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
vysokotlakého čerpadla
na předepsaný moment

21 Nm

upevňov a c í
matici
ře m e n i c e
vysokotlakého čer padla

55 Nm

upevňov a c í
matice
vysokotlaké rampy

28 Nm ± 3

UPOZORNĚNÍ
Ochraňte citlivé oblasti před potřísněním palivem.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

matici umístěnou
straně rampy

na

24 Nm

matici umístěnou
straně čerpadla

na

24 Nm

upevňovací šroub kyvadlového držáku

21 Nm

upevňov a c í
šroub
snímače
vačkového
hřídele

8 Nm

matice žlábku a vodicí
trubky měrky na vysokotlaké rampě

21 Nm

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte masku motoru.

13B-19

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

24733

109466

a Demontujte upevňovací matice (1) vodicí trubky olejové měrky a žlábku.
a Umístěte vodicí trubku olejové měrky (2) motoru na
stranu.

24752

a Odpojte:
- žhavicí svíčky (3) ,
- vstřikovače (4) ,
- elektrické konektory na vysokotlakém čerpadle (5)
.
a Očistěte přívodní a vratné palivové potrubí (viz 13B,
Vstřikování nafty, Vstřikování nafty: Opatření při
opravě, strana 13B-1) .
a Odpojte přívodní a vratné palivové potrubí (6) .
a Umístěte na otvory zaslepovací uzávěry.

13B-20

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

102360

a Odpojte:
- vratné potrubí
s čerpadlem.

(7 )

spojující

vstřikovače

102083

a Odšroubujte upevňovací matice (13) vysokotlaké
rampy o několik otáček.

- snímač tlaku v rampě vstřikování (8) ,

a Vyčistěte vysokotlaké potrubí (viz 13B, Vstřikování
nafty, Vstřikování nafty: Opatření při opravě,
strana 13B-1) .

- akcelerometr (9) ,

a Povolte:
- matici vysokotlakého potrubí (14) umístěnou na
straně čerpadla,

- snímač vačkového hřídele (10) na krytu rozvodu.

- matici vysokotlakého potrubí (14) umístěnou na
straně rampy.
a Demontujte vysokotlaké potrubí (14) .
a Umístěte na všechny otvory okruhu vstřikování zaslepovací uzávěry.

24733

a Uvolněte kabelový svazek (11) motoru a dejte jej na
stranu.
a Demontujte žlábek (12) umístěný na palivové
rampě.

24764

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.
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VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

102114

a Demontujte pravý kyvadlový držák s jeho hlavou.

23168

a Umístěte přípravek pro upevnění řemenice vysokotlakého čerpadla (Mot. 1606) (15) .

a Demontujte:

V případě potřeby mírně otočte motorem, abyste
upravili polohu znehybňovacího přípravku na ozubení řemenice čerpadla.

- horní kryt rozvodu,
- dolní kryt rozvodu (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- kyvadlový držák na hlavě válců.

a Demontujte matici (16) řemenice vysokotlakého
čerpadla, přičemž řemenici držte pomocí plochého
klíče.

a Nastavte motor do horní úvratě (viz 11A, Přední
horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-30) .

13B-22

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

23169

a Umístě te přípravek (Mot. 1525)
přípravkem (Mot. 1525-02).

102085

(17) opatřený

a Vyšroubujte upevňovací šrouby (18) vysokotlakého
čerpadla.

UPOZORNĚNÍ

a Zašroubujte tlačný dřík přípravku (Mot. 1525).

Zkontrolujte, zda je tlačný dřík přípravku správně
v ose a zda dosedá na hřídel vysokotlakého
čerpadla.

a Oddělte sestavu « řemenice - čerpadlo » .
a Demontujte:
- vysokotlaké čerpadlo,
- vytahovací přípravek z vysokotlakého čerpadla.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ
U všech prvků odstraňte ochranné uzávěry až
těsně před montáží.
a Uložte vysokotlaké vstřikovací čerpadlo na místo.
a Utáhněte upevňovací šrouby vysokotlakého
čerpadla na předepsaný moment (21 Nm).
a Umístě t e
m a t i c i řemenice vysokotlakého
vstřikovacího čerpadla.
a Utáhněte na předepsaný moment a úhel
upevňovací matici řemenice vysokotlakého
čerpadla (55 Nm) , přičemž držte řemenici pomocí
plochého klíče.

13B-23

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž
K9K
a Odstraňte upevňovací přípravek řemenice vysokotlakého čerpadla (Mot. 1606).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a
UPOZORNĚNÍ
Vždy vyměňte všechna demontovaná vysokotlaká potrubí.
a Před montáží nového vysokotlakého potrubí mírně
namažte závity matic olejem v dávkovači dodaném
v soupravě nových dílů.
Poznámka:
Existují potrubí dodávaná sdávkovačem
a potrubí dodávaná bez dávkovače.
Potrubí dodávaná bez dávkovače jsou samomazná potrubí.
a Demontujte zaslepovací uzávěry.
a Umístěte vysokotlaké potrubí spojující čerpadlo
s rampou.
a Vložte elipsoidní tělísko vysokotlakého potrubí do
kužele výstupu vysokotlakého čerpadla.
a Vložte elipsoidní tělísko vysokotlakého potrubí do
kužele vstupu rampy.
a Rukou přitáhněte matice vysokotlakého potrubí,
přičemž začněte maticí umístěnou na straně rampy.
a Proveďte mírné předběžné utažení.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice vysokotlaké rampy (28 Nm ± 3).
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment pomocí přípravku (Mot. 1746) a v případě
potřeby momentový klíč :
- matici umístěnou na straně rampy (24 Nm) ,
- matici umístěnou na straně čerpadla (24 Nm).
a Zpětná montáž kyvadlového držáku na hlavě válců
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub kyvadlového držáku (21 Nm).

13B-24

13B

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké čerpadlo: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
a Utáhněte na předepsaný moment matice žlábku
a vodicí trubky měrky na vysokotlaké rampě (21
Nm).
a Namontujte zpět kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte absenci úniku nafty:
- Po opravě zkontrolujte těsnost.
- Nechte motor bě žet ve volnoběhu až do
spuštění ventilátoru,
- proveďte několik akcelerací naprázdno,
- vypněte zapalování,
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty.
19659

a Namontujte zpě t dolní kryt rozvodu, přičemž
umístěte jazýček (19) do otvoru (20) dolního krytu
rozvodu.
a Namontujte zpět snímač vačkového hřídele.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub snímače vačkového hřídele (8 Nm).
a Namontujte zpět horní kryt rozvodu.
a Namontujte pravý kyvadlový držák s jeho hlavou (viz
19D, Zavěšení motoru, Pravý kyvadlový závěs:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19D-10) .
a Demontujte přípravek (Mot. 1453).
a Namontujte zpě t žlábek umístěný na palivové
rampě.
a Upevněte kabelový svazek motoru na žlábek.
a Připojte zpět:
- snímač vačkového hřídele na kryt rozvodu,
- akcelerometr,
- snímač tlaku vysokotlaké rampy,
- vratné potrubí spojující vstřikovače s čerpadlem,
- př ívodní
čerpadle,

avratné potrubí na vysokotlakém

- elektrické konektory na vysokotlakém čerpadle,
- vstřikovače,
- žhavicí svíčky.
a Namontujte zpět vodicí trubku olejové měrky motoru.

13B-25

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Ovladač průtoku: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
a Demontujte masku motoru.

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1746

Klíč s př esahem pro utahování vysokotlakých potrubí
Potřebný materiál

diagnostický přístroj
momentový klíč

Utahovací momentym
oba upevňovací šrouby
ovladače průtoku

5,5 Nm

vysokotlaké potrubí

24 Nm

matice žlábku a vodicí
trubky měrky na vysokotlaké rampě

21 Nm

24733

a Demontujte upevňovací matice (1) vodicí trubky olejové měrky a žlábku.

DŮLEŽITÉ

a Umístěte vodicí trubku olejové měrky (2) motoru na
stranu.

Před každým zásahem na systému vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj :
- zda není rampa vstřikování stále pod tlakem,
- zda není teplota paliva vysoká.
Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.
Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu při
běžícím motoru.

UPOZORNĚNÍ
Opatřete si soupravu speciálních uzávěrů na
vysokotlaký okruh vstřikování.
Bezpodmínečně vyměňte všechna demontovaná
vysokotlaká potrubí a jejich spony.

UPOZORNĚNÍ
24752

Ochraňte citlivé oblasti před potřísněním palivem.

a Odpojte:
- žhavicí svíčky (3) ,

DEMONTÁŽ

- vstřikovače (4) ,
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

13B-26

- elektrické konektory na vysokotlakém čerpadle (5)
,
- přívodní a vratné naftové potrubí (6) .

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Ovladač průtoku: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vybalte novou součást až těsně před montáží.
UPOZORNĚNÍ
U všech prvků odstraňte ochranné uzávěry až
těsně před montáží.

UPOZORNĚNÍ
Při zpětné montáži nepoškoďte těsnění.

Poznámka:
Nemažte tě snění tukem ani použitou naftou.
Použijte olejničku dodanou v soupravě nového
dílu.

102315

a Odpojte:
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

- snímač tlaku v rampě vstřikování,
- akcelerometr.
a Uvolněte kabelový svazek motoru a dejte jej na stranu.
a Demontujte žlábek, umístěný na rampě vstřikování.
a Demontujte vysokotlaké potrubí (7) vstřikovače (4) .

a Umístěte ovladač.
a Přitáhněte oba upevňovací šrouby.
a Utáhněte na předepsaný moment oba upevňovací
šrouby ovladač e průtoku (5,5 Nm) pomocí
přípravku momentový klíč.

a Umístěte na otvory ochranné uzávěry.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
II - ETAPA DEMONTÁŽE

a Umístěte nové vysokotlaké potrubí na vstřikovač (4)
.

a Povolte oba šrouby (8) ovladače průtoku.

a Rukou utáhněte přípojky potrubí.
UPOZORNĚNÍ

a Utáhněte předepsaným momentem vysokotlaké
potrubí (24 Nm) pomocí (Mot. 1746).

Nepoužívejte elektrický konektor pro vyvíjení
páky.
a Vyjměte ovladač průtoku (postupně jím pomalu
otáčejte rukou).

a Připojte zpět:
- přívodní a vratné naftové potrubí na vysokotlakém
čerpadle,
- elektrické konektory na vysokotlakém čerpadle,
- vstřikovače,
- žhavicí svíčky.
a Namontujte zpět vodicí trubku olejové měrky motoru.
a Utáhněte na předepsaný moment matice žlábku
a vodicí trubky měrky na vysokotlaké rampě (21
Nm).
a Namontujte zpět kryt motoru.

13B-27

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Ovladač průtoku: Demontáž a zpětná montáž
K9K
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte absenci úniku nafty:
- Po opravě zkontrolujte těsnost.
- Nechte motor bě žet ve volnoběhu až do
spuštění ventilátoru,
- proveďte několik akcelerací naprázdno,
- vypněte zapalování,
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty.

13B-28

13B

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Venturiho trubice: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

Potřebný materiál
diagnostický přístroj
momentový klíč

Utahovací momentym
upevňovací šroub Venturiho trubice

5,5 Nm

DŮLEŽITÉ
Před každým zásahem na systému vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj :
- zda není rampa vstřikování stále pod tlakem,
- zda není teplota paliva vysoká.

24733

Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.

a Demontujte upevňovací matice (1) vodicí trubky olejové měrky a žlábku.

Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu při
běžícím motoru.

a Umístěte vodicí trubku olejové měrky (2) motoru na
stranu.

UPOZORNĚNÍ
Opatřete si soupravu speciálních uzávěrů na
vysokotlaký okruh vstřikování.
Bezpodmínečně vyměňte všechna demontovaná
vysokotlaká potrubí a jejich spony.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte masku motoru.

24752

a Odpojte přívodní a vratné naftové potrubí (3) .

13B-29

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Venturiho trubice: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub Venturiho trubice (5,5 Nm) pomocí
přípravku momentový klíč.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte zpět vratné potrubí spojující vstřikovač
s vysokotlakým čerpadlem.
a Namontujte zpět kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte absenci úniku nafty:
- Po opravě zkontrolujte těsnost.
- Nechte motor bě žet ve volnoběhu až do
spuštění ventilátoru,
102316

- proveďte několik akcelerací naprázdno,

a Odpojte vratné potrubí (4) spojující vstřikovač
s vysokotlakým čerpadlem.

- proveďte zkušební jízdu,

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty.

a Demontujte:
- upevňovací šroub (5) Venturiho trubice (6) ,
- Venturiho trubici.
a Umístěte na otvory ochranné uzávěry.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
U všech prvků odstraňte ochranné uzávěry až
těsně před montáží.
a Namažte torické těsnění mazivem v dávkovači dodaném v soupravě nového dílu.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ
Při zpětné montáži nepoškoďte těsnění.
a Umístěte Venturiho trubici.

13B-30

- vypněte zapalování,

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké potrubí mezi čerpadlem a rampou: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
vysokotlaké potrubí

24 Nm

matice žlábku a vodicí
trubky měrky na vysokotlaké rampě

21 Nm

DŮLEŽITÉ
Před každým zásahem na systému vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj :
- zda není rampa nadále pod tlakem,
24733

- zda není teplota paliva vysoká.

a Demontujte upevňovací šrouby (1) vodicí trubky olejové měrky a žlábku.

Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.

a Umístěte olejovou měrku na stranu.

Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu při
běžícím motoru.

UPOZORNĚNÍ
Před zásahem na vozidle si opatřete:
- soupravu nových ochranných uzávěrů (obj. č. 77
01 206 804),
- čisticí utěrky (obj. č. 77 11 211 707),
- čisticí prostředek (obj. č. 77 11 224 188).

UPOZORNĚNÍ
Ochraňte citlivé oblasti před potřísněním palivem.

DEMONTÁŽ
109466

a Odpojte konektory (2) :

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte masku motoru.

13B-31

- žhavicích svíček,
- vstřikovačů.

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké potrubí mezi čerpadlem a rampou: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

24752

a Odpojte:
- elektrické konektory (3) vysokotlakého čerpadla,

20960

a

- snímač tlaku ve sférické rampě vstřikování.
a Očistěte přívodní a vratné palivové potrubí (viz 13B,
Vstřikování nafty, Vstřikování nafty: Opatření při
opravě, strana 13B-1) .

UPOZORNĚNÍ
Před montáží vysokotlakého potrubí mírně
namažte závity matic olejem obsaženým
v dávkovači dodaném s novým dílem.

a Odpojte přívodní a vratné palivové potrubí (4) .

Dejte pozor, aby se olej nedostal do vysokotlakého potrubí.

a Odpojte vratné potrubí spojující vstřikovače
s vysokotlakým čerpadlem.

Nemažte vysokotlaká potrubí dodávaná bez
dávkovače, tato vysokotlaká potrubí jsou samomazná.

a Umístěte odpovídající ochranné uzávěry.
a Umístěte kabelový svazek se žlábkem na stranu ve
směru šipky.

UPOZORNĚNÍ
U všech prvků odstraňte ochranné uzávěry až
těsně před montáží.

II - DEMONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU
a Vyčistěte př ípojky vysokotlakého potrubí mezi
čerpadlem a rampou (viz 13B, Vstřikování nafty,
Vstřikování nafty: Opatření při opravě, strana
13B-1) .
a Povolte:
- matici vysokotlakého potrubí zašroubovanou na
straně čerpadla,
- matici vysokotlakého potrubí zašroubovanou na
straně rampy vstřikování.
a Umístěte na otvory ochranné uzávěry.

II - ZPĚTNÁ MONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte ochranné uzávěry.
a Umístěte elipsoidní tělísko vysokotlakého potrubí do
kužele vysokotlakého výstupu vstřikovacího
čerpadla.
a Umístěte elipsoidní tělísko vysokotlakého potrubí do
kužele vstupu rampy vstřikování.
a Rukou přitáhněte matice vysokotlakého potrubí,
přičemž začněte maticí na straně rampy.

13B-32

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké potrubí mezi čerpadlem a rampou: Demontáž a zpětná montáž
K9K
a Mírně předběžně utáhněte matice vysokotlakého
potrubí.
a Utáhněte na předepsaný moment vysokotlaké potrubí (24 Nm).

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět žlábek na rampu vstřikování.
a Připojte:
- snímač tlaku ve sférické rampě vstřikování,
- vratné naftové potrubí spojující vstřikovače
s vysokotlakým čerpadlem,
- přívodní a vratné palivové potrubí,
- elektrické konektory vysokotlakého čerpadla.
a Připojte konektory:
- vstřikovačů,
- žhavicích svíček.
a Umístěte olejovou měrku.
a Namontujte zpět vodicí trubku olejové měrky motoru.
a Utáhněte na předepsaný moment matice žlábku
a vodicí trubky měrky na vysokotlaké rampě (21
Nm).
a Namontujte zpět kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Naplňte naftový okruh pomocí plnicího čerpadla.

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte absenci úniku nafty:
- Po opravě zkontrolujte těsnost.
- Nechte motor bě žet ve volnoběhu až do
spuštění ventilátoru,
- proveďte několik akcelerací naprázdno,
- vypněte zapalování,
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty.

13B-33

13B

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké potrubí mezi rampou a vstřikovačem: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
a Demontujte masku motoru.
Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňov a c í
matice
rampy vstřikování

28 Nm

matice vysokotlakého
potrubí mezi čerpadlem
a rampou « »

24 Nm

matice žlábku a vodicí
trubky měrky na vysokotlaké rampě

21 Nm

DŮLEŽITÉ
24733

Před každým zásahem na systému vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj :

a Demontujte upevňovací matice (1) vodicí trubky olejové měrky a žlábku.

- zda není rampa nadále pod tlakem,

a Umístěte olejovou měrku na stranu.

- zda není teplota paliva vysoká.
Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.
Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu při
běžícím motoru.

UPOZORNĚNÍ
Před zásahem na vozidle si opatřete:
- soupravu nových ochranných uzávěrů (obj. č. 77
01 206 804),
- čisticí utěrky (obj. č. 77 11 211 707),
- čisticí prostředek (obj. č. 77 11 224 188).

UPOZORNĚNÍ

109466

Ochraňte citlivé oblasti před potřísněním palivem.

a Odpojte konektory (2) :
- žhavicích svíček,

DEMONTÁŽ

- vstřikovačů.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

13B-34

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké potrubí mezi rampou a vstřikovačem: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

24752

a Odpojte elektrické konektory (3) vysokotlakého
čerpadla.
a Demontujte upevňovací šrouby žlábku upevněného
na sférické rampě vstřikování.
a Umístěte kabelový svazek se žlábkem na stranu ve
směru šipky.

20960

a
UPOZORNĚNÍ

a Demontujte spony vzájemně spojující vysokotlaká
potrubí.

Před montáží vysokotlakého potrubí mírně
namažte závity matic olejem obsaženým
v dávkovači dodaném s novým dílem.

II - DEMONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU

Dejte pozor, aby se olej nedostal do vysokotlakého potrubí.

a Povolte:

Nemažte vysokotlaká potrubí dodávaná bez
dávkovače, tato vysokotlaká potrubí jsou samomazná.

- matici vysokotlakého potrubí zašroubovanou na
straně vstřikovače,
- matici vysokotlakého potrubí zašroubovanou na
straně rampy vstřikování.

UPOZORNĚNÍ

a Demontujte potrubí a vyhoďte je do odpadu.

U všech prvků odstraňte ochranné uzávěry až
těsně před montáží.

a Umístěte na otvory ochranné uzávěry.

a V případě výměny čtyř vysokotlakých potrubí:
- Povolte o několik otáček upevňovací matice rampy
vstřikování (rampa se musí volně posouvat).
II - ZPĚTNÁ MONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte ochranné uzávěry.
a Umístěte elipsoidní tělísko vysokotlakého potrubí do
kužele vysokotlakého vstupu vstřikovače.
a Umístěte elipsoidní tělísko vysokotlakého potrubí do
kužele vysokotlakého výstupu rampy.

13B-35

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké potrubí mezi rampou a vstřikovačem: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
a Rukou přitáhněte matice vysokotlakého potrubí,
přičemž začněte maticí na straně vstřikovačů.

a Naplňte naftový okruh pomocí plnicího čerpadla.

a Mírně předběžně utáhněte matice vysokotlakého
potrubí.

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte absenci úniku nafty:
- Po opravě zkontrolujte těsnost.

Poznámka:

- Nechte motor bě žet ve volnoběhu až do
spuštění ventilátoru,

Pořadí montáže vysokotlakých potrubí « mezi
rampou a vstřikovači » není důležité.
a Umístě te novou sponu
vysokotlakým potrubím:

dodanou

- proveďte několik akcelerací naprázdno,

snovým

- vypněte zapalování,
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty.

a V případě vý mě ny čtyř vysokotlakých potrubí
utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice rampy vstřikování (28 Nm).
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment matice vysokotlakého potrubí mezi
čerpadlem a rampou « » (24 Nm) :
- na straně vstřikovačů,
- na straně rampy.

Poznámka:
Před přechodem na následující potrubí zcela
utáhněte to předchozí.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět žlábek na rampu vstřikování.
a Připojte konektory:
- vstřikovačů,
- žhavicích svíček.
a Umístěte olejovou měrku.
a Namontujte zpět vodicí trubku olejové měrky motoru.
a Utáhněte na předepsaný moment matice žlábku
a vodicí trubky měrky na vysokotlaké rampě (21
Nm).
a Namontujte zpět kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

13B-36

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Rampa vstřikování: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňov a c í
matice
vysokotlaké rampy

28 Nm

matice žlábku a vodicí
trubky měrky na vysokotlaké rampě

21 Nm

DŮLEŽITÉ
Před každým zásahem na systému vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj :
24733

- zda není rampa vstřikování stále pod tlakem,
- zda není teplota paliva vysoká.

a Demontujte upevňovací matice (1) vodicí trubky olejové měrky a žlábku.

Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.

a Umístěte vodicí trubku olejové měrky (2) motoru na
stranu.

Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu při
běžícím motoru.

UPOZORNĚNÍ
Opatřete si soupravu speciálních uzávěrů na
vysokotlaký okruh vstřikování.
Bezpodmínečně vyměňte všechna demontovaná
vysokotlaká potrubí a jejich spony.

UPOZORNĚNÍ
Je zakázáno provádět zásah na vstřikovačích.
Bezpodmínečně vyměňte každý vstřikovač, který
byl otevřen.
Je zakázáno oddělovat snímač tlaku od rampy.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte masku motoru.

13B-37

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Rampa vstřikování: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
a Umístěte na otvory ochranné uzávěry.

109466
102360

a Odpojte:
- snímač tlaku (7) ve sférické rampě vstřikování,
- akcelerometr (8) .

24752

a Odpojte:
- žhavicí svíčky (3) ,
- vstřikovače (4) ,
- elektrické konektory na vysokotlakém čerpadle (5)
,
- vratné naftové potrubí spojující vstřikovače
s vysokotlakým čerpadlem.
a Očistěte přívodní a vratné palivové potrubí (viz 13B,
Vstřikování nafty, Vstřikování nafty: Opatření při
opravě, strana 13B-1) .
a Odpojte přívodní a vratné palivové potrubí (6) .

13B-38

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Rampa vstřikování: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
a Rukou přitáhněte matice.
a Namontujte zpět:
- vysokotlaká potrubí mezi rampou a vstřikovači (viz
1 3 B , Vstřikování nafty, Vysokotlaké potrubí
mezi rampou a vstřikovačem: Demontáž a
zpětná montáž, strana 13B-34) .
- vysokotlaké potrubí mezi čerpadlem a rampou (viz
1 3 B , Vstřikování nafty, Vysokotlaké potrubí
mezi čerpadlem a rampou: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13B-31) ,
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice vysokotlaké rampy (28 Nm).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpě t žlábek umístěný na palivové
rampě.
a Upevněte kabelový svazek motoru na žlábku.
24733

a Připojte zpět:

a Uvolněte kabelový svazek (9) motoru a dejte jej na
stranu.

- akcelerometr,
- snímač tlaku vysokotlaké rampy,

a Demontujte žlábek (10) umístěný na sférické rampě
vstřikování.

- vratné naftové potrubí spojující vstřikovače
s vysokotlakým čerpadlem,

a Demontujte:

- přívodní a vratné naftové potrubí na vysokotlakém
čerpadle,

- vysokotlaké potrubí mezi čerpadlem a rampou (viz
13B, Vstřikování nafty, Vysokotlaké potrubí
mezi čerpadlem a rampou: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13B-31) ,
- vysokotlaká potrubí mezi rampou a vstřikovači (viz
13B, Vstřikování nafty, Vysokotlaké potrubí
mezi rampou a vstřikovačem: Demontáž a
zpětná montáž, strana 13B-34) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte upevňovací matice sférické rampy
vstřikování.
a Demontujte sférickou rampu vstřikování.

- elektrické konektory na vysokotlakém čerpadle,
- vstřikovače,
- žhavicí svíčky.
a Namontujte zpět vodicí trubku olejové měrky motoru.
a Utáhněte na předepsaný moment matice žlábku
a vodicí trubky měrky na vysokotlaké rampě (21
Nm).
a Namontujte zpět kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

UPOZORNĚNÍ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

Zkontrolujte absenci úniku nafty:

a

- Nechte motor bě žet ve volnoběhu až do
spuštění ventilátoru,

- Po opravě zkontrolujte těsnost.

UPOZORNĚNÍ

- proveďte několik akcelerací naprázdno,

U všech prvků odstraňte ochranné uzávěry až
těsně před montáží.

- vypněte zapalování,
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty.

a Umístěte novou sférickou rampu vstřikování.

13B-39

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Snímač tlaku v rampě vstřikování: Demontáž a zpětná montáž
K9K

20803

a Snímač tlaku v rampě (1) je pevně spojen s rampou
vstřikování. V případě závady snímače tlaku rampy
vyměňte sestavu „snímač tlaku rampy - rampa
vstřikování avysokotlaké potrubí“ (viz 13B,
Vstřikování nafty, Rampa vstřikování: Demontáž
a zpětná montáž, strana 13B-37) .

13B-40

13B

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Snímač teploty paliva: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
snímač teploty nafty

15 Nm

DŮLEŽITÉ
Před každým zásahem na systému vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj :
- zda není rampa nadále pod tlakem,
- zda není teplota paliva vysoká.
Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.
24752

Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu při
běžícím motoru.

a Odpojte:
- žhavicí svíčky (1) válců (3) a (4) ,

DEMONTÁŽ

- vstřikovače (2) válců (3) a (4) ,

a

- konektor (3) snímače teploty nafty,
Poznámka:
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Před demontáží si opatřete nový snímač teploty
nafty.

a Odpojte konektor (3) snímače teploty paliva.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte masku motoru.

102317

a Vyčistěte snímač.
a Demontujte snímač (4) teploty nafty.

13B-41

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Snímač teploty paliva: Demontáž a zpětná montáž
K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Namažte torické těsnění mazivem v dávkovači dodaném v soupravě nového dílu.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ
Při zpětné montáži nepoškoďte torické těsnění.
a Demontujte zaslepovací uzávěry.
a Umístěte snímač teploty nafty.
a Utáhněte předepsaným momentem snímač teploty
nafty (15 Nm) ± 1,5.
a Připojte konektor (3) snímače teploty naftového paliva.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte zpět:
- vstřikovače (2) válců (3) a (4) ,
- žhavicí svíčky (1) válců (3) a (4) ,
a Namontujte zpět kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte absenci úniku nafty:
- Po opravě zkontrolujte těsnost.
- Nechte motor bě žet ve volnoběhu až do
spuštění ventilátoru,
- proveďte několik akcelerací naprázdno,
- vypněte zapalování,
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty.

13B-42

13B

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Únikový průtok vstřikovačů: Kontrola

13B

K9K

KONTROLA

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1711

Souprava pro měření únikového průtoku vstřikovačů
Potřebný materiál

diagnostický přístroj
PIÈCES ET INGRÉDIENTS POUR LA RÉPARATION
Ingrédients :
- čisticí utěrky (obj. č. 77 11 211 707).
- souprava ochranných uzávěrů K9K (vstřikování DELPHI) (obj. č. 77 01 206 804).

Poznámka:
Dodržte opatření pro opravy (viz 13B, Vstřikování
nafty, V s třikování nafty: Opatření při opravě,
strana 13B-1) .
102360

a Odpojte:
- vratná naftová potrubí (1) na vstřikovačích,
- vratné naftové potrubí (2) na Venturiho trubici montované na vysokotlaké čerpadlo.
Poznámka:
Buďte připraveni na vytečení paliva.
a Nasaďte vhodný zaslepovací uzávěr na Venturiho
trubici.
Poznámka:
Bezpodmínečně umístě te na Venturiho trubici
odpovídající ochranný uzávě r, aby nebyl
vyprázdněn vratný naftový okruh.

13B-43

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Únikový průtok vstřikovačů: Kontrola
K9K

107637

a Připojte na vratné vedení vstřikovačů nafty čtyři
průhledná potrubí (3) přípravku (Mot. 1711).
a Vyveďte tyto hadičky do čtyř odměrných nádob (4)
přípravku (Mot. 1711).

Poznámka:
V případě potřeby zavěste rampu s odměrnými
nádobami příprav k u (Mot. 1711) na kapotu
motoru.
a Připojte diagnostický přístroj k vozidlu.
a Sledujte indikace dané v testu 9: Kontrola těsnosti
vstřikovačů (viz Diagnostika - test) (MR 390, 13B,
Vstřikování nafty).
a Odpojte průhledné hadičky přípravku (Mot. 1711).
a Vyjmě te průhledné hadičky z odměrných nádob
přípravku (Mot. 1711).
a Vylejte z odměrných nádob obsaženou naftu.
a Připojte zpět:
- vratná naftová potrubí na vstřikovačích,
- vratné naftové potrubí na Venturiho trubici namontované na vysokotlakém čerpadle.
a Vyměňte vadný vstřikovač nebo vstřikovače (viz
1 3 B , V s třikování nafty, Vstřikovač nafty:
Demontáž a zpětná montáž, strana 13B-45) .
a Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva.
a Zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj, zda nejsou v pamě ti uloženy poruchy. odstraň te je
a vymažte paměť podle potřeby.
a Odpojte diagnostický přístroj.

13B-44

13B

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vstřikovač nafty: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K

DEMONTÁŽ
Potřebný materiál
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

diagnostický přístroj

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte masku motoru.

Utahovací momentym
upevňov a c í
vstřikovače

přírubu

28 Nm

upevňov a c í
matice
vysokotlaké rampy

28 Nm

matice vysokotlakého
potrubí mezi rampou
a vstřikovači « »

24 Nm

matice žlábku a vodicí
trubky měrky na vysokotlaké rampě

21 Nm

DŮLEŽITÉ
Před každým zásahem na systému vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj :
- zda není rampa vstřikování stále pod tlakem,

24733

a Demontujte upevňovací matice (1) vodicí trubky olejové měrky a nátrubku.

- zda není teplota paliva vysoká.
Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.

a Umístěte vodicí trubku olejové měrky (2) motoru na
stranu.

Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu při
běžícím motoru.

UPOZORNĚNÍ
Opatřete si soupravu speciálních uzávěrů pro okruh
vysokotlakého vstřikování.
Bezpodmínečně vyměňte všechna demontovaná
vysokotlaká potrubí a jejich spony.

UPOZORNĚNÍ
Je zakázáno provádět zásah na vstřikovačích.
Bezpodmínečně vyměňte každý vstřikovač, který
byl otevřen.
Je zakázáno oddělovat snímač tlaku od rampy.
Vstřikovače mohou být vyměňovány jednotlivě. Demontujte pouze příslušné vysokotlaké potrubí.

13B-45

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vstřikovač nafty: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
a Umístěte na otvory ochranné uzávěry.

109466
102360

a Odpojte:
- snímač tlaku (7) ve sférické rampě vstřikování,
- pedál plynu (8) .

24752

a Odpojte:
- žhavicí svíčky (3) ,
- vstřikovače (4) ,
- elektrické konektory na vysokotlakém čerpadle (5)
,
- vratné naftové potrubí spojující vstřikovače
s vysokotlakým čerpadlem.
a Očistěte přívodní a vratné palivové potrubí (viz 13B,
Vstřikování nafty, Vstřikování nafty: Opatření při
opravě, strana 13B-1) .
a Odpojte přívodní a vratné palivové potrubí (6) .

13B-46

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vstřikovač nafty: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24733

a Uvolněte kabelový svazek (9) motoru a dejte jej na
stranu.
a Demontujte nátrubek (10) umístěný na sférické
rampě vstřikování.
a Demontujte vysokotlaké potrubí mezi «rampou
a vstřikovači » (viz 13B, Vstřikování nafty, Vysokotlaké potrubí mezi rampou a vstřikovačem:
Demontáž a zpětná montáž, strana 13B-34) .
a Umístěte na otvory ochranné uzávěry.

109462

a Povolte přírubu (11) vstřikovače.
V případě opětného použití jednoho nebo více
vstři k o v a č ů musíte označit demontované
vstřikovače podle válců, na které patří.
a Demontujte vstřikovač (12) .
a Odstraňte žáruvzdornou podložku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

1 - Čištění vstřikovačů
a
UPOZORNĚNÍ
Je přísně zakázáno čistit vstřikovače pomocí:
- kovového kartáče,
- brusného papíru,
- ultrazvukového čisticího zařízení.
Namočte vstřikovače v odmašťovacím prostředku.
a Utřete je novými utěrkami s obj. číslem 77 11 211
707.

13B-47

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vstřikovač nafty: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
2 - Zpětná montáž vstřikovačů

- elektrické konektory na vysokotlakém čerpadle,

a

- vstřikovače,
- žhavicí svíčky.

UPOZORNĚNÍ

a Namontujte zpět vodicí trubku olejové měrky motoru.

U všech prvků odstraňte uzávěry až těsně před
montáží.

a Utáhněte na předepsaný moment matice žlábku
a vodicí trubky měrky na vysokotlaké rampě (21
Nm).

a Vyčistěte utěrkami s obj. číslem 77 11 211 707,
napuštěnými novým rozpouštědlem:
- vrtání pro vstřikovače,

a Namontujte zpět kryt motoru.

- tělesa vstřikovačů,

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- příruby vstřikovačů.
a Osušte vyčistěte prvky novou utěrkou.
a Nahraďte žáruvzdornou podložku novou podložkou.
Poznámka:
V případě výměny jednoho nebo více vstřikovačů
zaznamenejte alfanumerický kód (C2I) a válec,
na kterém je namontován.
a Namontujte zpět vstřikovač s jeho přírubou.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
přírubu vstřikovače (28 Nm).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte vysokotlaké potrubí (viz 1 3 B ,
Vstřikování nafty, Vysokotlaké potrubí mezi rampou a vstřikovačem: Demontáž a zpětná montáž,
strana 13B-34) .
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice vysokotlaké rampy (28 Nm).
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment matice vysokotlakého potrubí mezi rampou
a vstřikovači « » (24 Nm) (viz 13B, Vstřikování
n a f t y , Vysokotlaké potrubí mezi rampou a
vstřikovačem: Demontáž a zpětná montáž, strana
13B-34) :

19724

a Proveďte zadání alfanumerického kódu (C2I) (13)
vstřikovače(ů )
v y m ě něného(ýc h )
pomocí
diagnostický přístroj (viz Diagnostika - Výměna
součástí) (MR 390, 13B, Vstřikování nafty).

a Namontujte zpě t žlábek umístěný na palivové
rampě.
a Upevněte kabelový svazek motoru na žlábku.

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty:
- Nechte motor bě žet ve volnoběhu, až do
spuštění ventilátoru.
- proveďte několik akcelerací naprázdno,

a Připojte zpět:

- vypněte zapalování,

- akcelerometr,

- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty.

- snímač tlaku vysokotlaké rampy,
- vratné naftové potrubí spojující vstřikovače
s vysokotlakým čerpadlem,
- přívodní a vratné naftové potrubí na vysokotlakém
čerpadle,

13B-48

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Vysokotlaké potrubí: Kontrola

13B

K9K

Potřebný materiál
diagnostický přístroj
a
UPOZORNĚNÍ
Po každém zásahu zkontrolujte, zda nedochází
k úniku nafty.

Poznámka:
diagnostický přístroj umožňuje provést test
vysokotlakého okruhu při běžícím motoru. Tento
povel umožňuje diagnostikovat únik způsobený
špatnou montáží nebo špatným zašroubováním
přípojky. Tento povel funguje, pouze pokud je
teplota chladicí kapaliny motoru vyšší než 60 ˚C.
Diagnostika neodhalí drobné úniky, způsobené
špatným utažením.

Poznámka:
Dodržte opatř ení pro opravy (viz 13B,
Vstřikování nafty, Vstřikování nafty: Opatření
při opravě, strana 13B-1) .

24732

a Naplňte palivový okruh ručním plnicím čerpadlem
(1) , až budou průhledná potrubí naplněna palivem
(automatické odvzdušnění).
a Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva.
a Připojte diagnostický přístroj k vozidlu.
a Vyřešte trvalé poruchy.

KONTROLA
a Demontujte horní kryt motoru.

Poznámka:
Některé poruchy brání provedení tohoto testu: je
řešte přednostně.

Poznámka:
Motor automaticky provede jeden cyklus čtyř
akcelerací a decelerací, aby byl snížen tlak
v rampě.

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte nic v motorovém prostoru během
kontroly (značné vibrace).
a Aktivujte povel AC 626 - test těsnosti vysokotlakého okruhu.
a Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva.
a Odstraňte příčiny případných úniků.
a Zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj, zda nejsou v paměti uloženy poruchy. odstraňte je
a vymažte paměť podle potřeby.
a Odpojte diagnostický přístroj.

13B-49

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Potenciometr pedálu akcelerace: Demontáž a zpětná montáž
K9K
Potenciometr pedálu akcelerace je pevně spojen
s pedálem. Jeho výměna vyžaduje i výměnu pedálu
akcelerace (viz Pedál akcelerace: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 37A, Ovládání
mechanických prvků).

13B-50

13B

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Akcelerometr: Demontáž a zpětná montáž

13B

K9K
Potřebné speciální nářadí
Emb. 1797

Nástrčka velikosti 24 mm pro
demontáž a zpětnou montáž
ovládacího válce spojky
Potřebný materiál

diagnostický přístroj
momentový klíč

Utahovací momentym
akcelerometr

20 Nm

matice nátrubku a vodicí
trubky měrky na vysokotlaké rampě

21 Nm

24733

DŮLEŽITÉ

a Demontujte upevňovací matice (1) vodicí trubky olejové měrky a nátrubku.

Před každým zásahem na systému vstřikování
zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj :

a Umístěte vodicí trubku olejové měrky (2) motoru na
stranu.

- zda není rampa vstřikování stále pod tlakem,
- zda není teplota paliva vysoká.
Při každém zásahu bezpodmínečně dodržte pravidla pro zajištění bezpečnosti a čistoty.
Je přísně zakázáno provádět zásah na okruhu při
běžícím motoru.

UPOZORNĚNÍ
Opatřete si soupravu speciálních uzávěrů na
vysokotlaký okruh vstřikování.
Bezpodmínečně vyměňte všechna demontovaná
vysokotlaká potrubí a jejich spony.

UPOZORNĚNÍ
Ochraňte citlivé oblasti před potřísněním palivem.

102360

a Demontujte vysokotlaké potrubí mezi « čerpadlem a
rampou » (3) (viz 13B, Vstřikování nafty, Vysokotlaké potrubí mezi čerpadlem a rampou:
Demontáž a zpětná montáž, strana 13B-31) .

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

a Odpojte konektor (4) akcelerometru.

a Demontujte masku motoru.

13B-51

VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY
Akcelerometr: Demontáž a zpětná montáž
K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte akcelerometr pomocí přípravku (Emb.
1797).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět akcelerometr.
a Utáhněte předepsaným momentem akcelerometr
(20 Nm) pomocí přípravku momentový klíč.

II - KONEČNÁ ETAPA
a Připojte zpět konektor akcelerometru.
a Namontujte zpět:
- vysokotlaké potrubí mezi « čerpadlo a rampu »
(viz 13B, Vstřikování nafty, Vysokotlaké potrubí
mezi čerpadlem a rampou: Demontáž a zpětná
montáž, strana 13B-31) ,
- vodicí trubku olejové měrky motoru.
a Utáhněte na předepsaný moment matice nátrubku
a vodicí trubky měrky na vysokotlaké rampě (21
Nm).
a Namontujte zpět kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Při výměně proveďte inicializaci akcelerometru (viz
Diagnostika - Zpracování povelů) (MR 390, 13B,
Vstřikování nafty).

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte absenci úniku nafty:
- Po opravě zkontrolujte těsnost.
- Nechte motor bě žet ve volnoběhu až do
spuštění ventilátoru,
- proveďte několik akcelerací naprázdno,
- vypněte zapalování,
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku nafty.

13B-52

13B

ŽHAVENÍ
Modul žhavení a dožhavování: Demontáž a zpětná montáž

13C

K9K
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici modulu žhavení a dožhavování (8 Nm).
Utahovací momentym
upevňov a c í
matici
modulu
žhavení
a dožhavování

a Př ipojte zpě t
a dožhavování.

8 Nm

žhavení

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24729

(1 )

modulu

ž havení

modulu

ž havení

a Demontujte:
- upevň ovací matici
a dožhavování,

modulu

II - KONEČNÁ ETAPA

DEMONTÁŽ

a Odpojte konektor
a dožhavování.

konektor

(2)

- modul žhavení a dožhavování (3) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- modul žhavení,
- upevňovací matici modulu žhavení a dožhavování.

13C-1

ŽHAVENÍ
Žhavicí svíčky: Demontáž a zpětná montáž

13C

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
žhavicí svíčky

15 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte masku motoru.

109466

15762

a Odepněte elektrické konektory svíček.
a Vyčistěte obvod svíček, abyste předešli jakémukoliv
vniknutí nečistot do válců.
a Povolte a následně demontujte svíčky pomocí dlouhé nástrčky o délce 10 mm spojené s univerzálním
kloubovým nástavcem.
a Pro úplné odšroubování svíček použijte duritové potrubí.

13C-2

ŽHAVENÍ
Žhavicí svíčky: Demontáž a zpětná montáž
K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ
Během této operace zabraňte vniknutí nečistot
do válce.
a Pro úplné zašroubování svíček použijte duritové potrubí.
a Utáhněte na předepsaný moment žhavicí svíčky
(15 Nm) pomocí nástrčky dlouhé 10 mm připojené
k univerzální kloubové hřídeli.
a Připněte elektrické konektory svíček.
II - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

13C-3

13C

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Okruh pro zpětné odsávání olejových par: Popisy

14A

K90 nebo L90, a K4M

14516

(3)

14852

(1)

Otvor pro odsávání olejových
par

14849

(2)

Výstupní otvor olejových par.

14A-1

Deska pro zpětné odsávání
olejových par na víku ventilů

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Okruh pro zpětné odsávání olejových par: Popis
K7J nebo K7M

107361

(1)

Otvor pro odsávání olejových
par

(2)

Potrubí pro zpětné odsávání
olejových par

107486

(3)

Výstupní otvor olejových par.

14A-2

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Okruh pro zpětné odsávání olejových par: Popis

14A

K9K
I - SCHÉMA OKRUHU
1 - Funkční fáze A

(5)

Turbokompresor

(6)

Atmosférický tlak

Funkční fáze A: při slabém zatížení motoru není
podtlak ve vzduchovém potrubí na výstupu vzduchového filtru dostatečný pro vytvoření tahu na membránu
ventilu pro zpětné odsávání olejových výparů vybaveného kalibrovanou pružinou. Olejové výpary jsou
nasávány ve velkém množství díky podtlaku ve vzduchovém potrubí na výstupu vzduchového filtru.
Funkční fáze B: při střední a silné zátěži motoru
přitáhne membránu pro zpětné odsávání olejových
výparů. Otvor umožňující průchod olejových výparů ve
velkém množství se tak uzavře a olejové výpary jsou
odsávány v malém množství kalibrovaným otvorem.
II - KONTROLA
Aby byla zaručena správná funkce systému snižování
obsahu škodlivin, je třeba udržovat okruh zpětného
nasávání olejových par v čistotě a dobrém stavu.

20965

2 - Funkční fáze B

20965-1

(1)

Víko hlavy válce.

(2)

Potrubí recirkulace olejových
par.

(3)

Ventil recirkulace olejových par.

(4)

Vzduchové potrubí
vzduchového filtru.

vý stupu

14A-3

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Okruh pro zpětné odsávání olejových par: Funkční schéma
K7J nebo K7M
Odlučovač oleje je umístěn ve víku ventilů.
Tyto dva prvky jsou pevně spojeny ve výrobě.

20026

(1)

Motor

(2)

Víko ventilů

(3)

Rozváděč sání

(4)

Schránka vzduchového filtru

(5)

Modul škrticí klapky

14A-4

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Okruh pro zpětné odsávání olejových par: Funkční schéma

14A

K9K
A: Nízké zatížení

A: Při nízkém zatížení je podtlak v sacím potrubí nižší
než kalibrace pružiny. Olejové páry jsou odsávány zpět
ve velkém množství prostřednictvím podtlaku v sacím
potrubí.
B: Při středním a velkém zatížení přisává podtlak
v sacím potrubí membránu ventilu, olejové páry jsou
odsávány v malém množství přes kalibrovaný otvor.

20965

B: Střední a vysoké zatížení

20965-1

(1)

Víko ventilů

(2)

Potrubí pro odsávání olejových
par

(3)

Ventil pro zpětné odsávání
olejových par

(4)

Potrubí sání vzduchu

(5)

Turbokompresor

(6)

Atmosférický tlak

14A-5

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Sání vzduchu: Funkční schéma

14A

K9K, a 790
Funkční schéma okruhu sání vzduchu

20806

(1)

Potrubí sání vzduchu

(2)

Schránka vzduchového filtru

(3)

Turbokompresor

(4)

Modul EGR

(5)

Kovové potrubí sání vzduchu

(A)

Přívod vzduchu

(B)

Do rozvaděče sání

14A-6

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ

14A

Recirkulace výfukových plynů EGR: Seznam a umístění prvků
K9K, a 790 nebo 794
- vstřikovaná dávka nafty.

Provozní podmínky pro kontrolu elektromagnetického
ventilu recirkulace výfukových plynů
Elektromagnetický ventil recirkulace výfukových plynů
je aktivován, když:
- je teplota vzduchu v rozmezí -30˚C až 127˚C,
- nebo je teplota chladicí kapaliny v rozmezí 0˚C až
110˚C,
- jsou střední otáčky motoru v rozmezí 800 ot./min až
3200 ot./min,
102074

(1)

Rozvaděč sání

(2)

Výfukové sběrné potrubí

(3)

Modul recirkulace výfukových
plynů

(4)

Elektromagnetický ventil recirkulace výfukových plynů

- je vstřikovaná dávka nafty v rozmezí 0 až 24 mg/
cyklus,
- je atmosférický tlak v rozmezí 500 mbarů až 1500
mbarů.
V tomto případě čtěte diagnostickým přístrojem hodnotu polohy elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů rovnou 0 až 55 %.
Recirkulace výfukových plynů je přerušena, pokud:
- je napětí akumulátoru nižší než 9 V,

I - ÚČEL SYSTÉMU EGR

- jsou otáčky motoru nižší než 800 ot./min,

Recirkulace výfukových plynů se používá za účelem
snížení obsahu oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech.
Řídicí jednotka řídí prostřednictvím elektromagnetického ventilu průtok recirkulace výfukových plynů.
II - FUNKČNÍ PRINCIP
Elektromagnetický ventil je řízen signálem RCO
(cyklický poměr otevření) vytvářeným řídicí jednotkou
vstřikování. Signál umožňuje modulaci otevření elektromagnetického ventilu, a tím i množství výfukových
plynů nasávaných do sacího sběrného potrubí.

- je dvojice parametrů (otáčky motoru/zatížení) vyšší
než prahová hodnota,
- je aktivován kompresor klimatizace.
Elektromagnetický ventil recirkulace výfukových plynů
není napájen po spuštění motoru po dobu 1 s.
Provozní rozsahy elektromagnetického ventilu v závislosti na teplotě chladicí kapaliny

Teplota chladicí kapaliny ve ˚C

Čas v s

-20

60

-10

45

III - PROVOZNÍ PODMÍNKY

0

30

Parametry určující aktivaci elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů jsou následující:

10

3

15

1

Řídicí jednotka stále provádí test umožňující zjistit polohu elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů.

- teplota chladicí kapaliny,
- teplota vzduchu,
- otáčky motoru,

Elektromagnetický ventil recirkulace výfukových plynů
není nadále řízen v případě poruchy:

- atmosférický tlak,

- elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových
plynů,

- poloha pedálu akcelerátoru,

- snímače tlaku přeplňování.

14A-7

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Recirkulace výfukových plynů EGR: Seznam a umístění prvků
K9K, a 790 nebo 794

15761

14A-8

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Recirkulace výfukových plynů EGR: Seznam a umístění prvků
K9K, a 792

112326

(1)

Elektromagnetický ventil pro
recirkulaci výfukových plynů

(2)

Chladič výfukových plynů

(3)

Vstupní potrubí
plynů

(4)

Kovové potrubí sání vzduchu

(5)

Držák chladiče na
setrvačníku motoru

straně

(6)

Držák chladiče
rozvodu

straně

výfukových

na

14A-9

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Recirkulace výfukových plynů EGR: Funkční schéma
K9K, a 790
Funkční schéma okruhu výfukových plynů

24728

(1)

Motor

(2)

Schránka vzduchového filtru

(3)

Rozvaděč sání

(4)

Výfukové sběrné potrubí

(5)

Modul
EGR
elektromagnetickým ventilem

(6)

Turbokompresor

(7)

Řídicí jednotka vstřikování

(A)

Přívod vzduchu

(B)

Výstup výfukových plynů

s

14A-10

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Recirkulace výfukových plynů EGR: Funkční schéma
K9K, a 792 nebo 794
FUNKČNÍ SCHÉMA OKRUHU VÝFUKOVÝCH
PLYNŮ

20805

(1)

Motor

(2)

Schránka vzduchového filtru

(3)

Rozváděč sání

(4)

Výfukové sběrné potrubí

(5)

Modul recirkulace výfukových
plynů
elektromagnetickým
s
ventilem

(6)

Turbokompresor

(7)

Řídicí jednotka vstřikování

(8)

Výměník vzduch - vzduch

(A)

Přívod vzduchu

(B)

Výstup výfukových plynů

14A-11

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Okruh pro recirkulaci palivových par: Funkční schéma
K4M nebo K7J nebo K7M
FUNKČNÍ SCHÉMA OKRUHU

97393

(1)

Nádrž

(2)

Nádobka pro
palivových par

(3)

Elektromagnetický ventil
vyprazdňování nádobky
pohlcování palivových par

(4)

Rozvaděč sání

(5)

Spojení s atmosférou

pohlcování
pro
pro

14A-12

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Okruh pro recirkulaci palivových par: Kontrola

14A

K4M nebo K7J nebo K7M
II - PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ NÁDOBKY PRO
POHLCOVÁNÍ PALIVOVÝCH PAR

Potřebný materiál

a Elektromagnetický ventil nádobky pro vypouštění
palivových par je ovládán řídicí jednotkou, když:

diagnostický přístroj

- je teplota chladicí kapaliny vyšší než 60˚C,
I - KONTROLA FUNKCE VYPOUŠTĚNÍ NÁDOBKY
PRO POHLCOVÁNÍ PALIVOVÝCH PAR

- je teplota vzduchu vyšší než 10˚C,

a

- motor není ve volnoběhu,
- bylo dosaženo prahové hodnoty zatížení,
Poznámka:

- je potenciometr škrticí klapky mimo polohu odpovídající úplnému uvolnění pedálu.

Při nesprávné činnosti systému mohou být nestabilní volnoběžné otáčky nebo může motor
zhasínat.

Při diagnostice "On Board Diagnostic" není
vyprazdňování nádobky pro pohlcování palivových
par povoleno.
Cyklický poměr otevření elektromagnetického ventilu pro vyprazdňování nádobky pro pohlcování
palivových par je možno zobrazit na diagnostický
přístroj prostřednictvím parametru "RCO elektromagnetického ventilu pro vyprazdňování nádobky
pro pohlcování palivových par".
Elektromagnetický ventil je uzavřen při hodnotě
nižší než 3 %.

97393

(1)

Nádrž

(2)

Nádobka pro
palivových par

(3)

Elektromagnetický ventil
vyprazdňování nádobky
pohlcování palivových par

(4)

Rozvaděč sání

(5)

Spojení s atmosférou

pohlcování
pro
pro

a Zkontrolujte stav potrubí vedoucího k nádobě.

14A-13

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Nádobka pro pohlcování palivových par: Demontáž a zpětná montáž

14A

K4M nebo K7J nebo K7M

Utahovací momentym
upevňov a c í
matice
nádobky pro pohlcování palivových par

21 Nm

a Nádobka pro pohlcování palivových par se nachází
za nárazníkem, v pravé přední části vozidla.

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací prostředky).
a Demontujte plastový kryt pod nádobkou pro pohlcování palivových par.

108428

a Demontujte:
- upevňovací matice (3) nádobky pro pohlcování
palivových par,
- nádobku pro pohlcování palivových par.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice nádobky pro pohlcování palivových par (21
Nm).

108415

a Odpojte:
- potrubí (1) nádobky pro pohlcování palivových par
(bez demontáže nárazníku),
- konektor elektromagnetického ventilu.
a Odepněte potrubí pro spojení s atmosférou (2) .

14A-14

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Nádobka pro pohlcování palivových par: Kontrola

14A

K4M nebo K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1311-01

Manometry a přípojky
měření tlaku paliva

pro

Potřebný materiál
diagnostický přístroj
I - KONTROLA NÁDOBKY PRO POHLCOVÁNÍ
PALIVOVÝCH PAR
a Ucpěte na nádobce pro pohlcování palivových par
okruh vedoucí z palivové nádrže.

108415

a Připojte manometr přípravku (Mot. 1311-01) na
výstup (1) pohlcovací nádobky pro spojení s atmosférou.
a Při motoru ve volnoběhu zkontrolujte, zda se na
výstupu pohlcovací nádobky pro spojení s atmosférou nevyskytuje podtlak.
Stejně tak hodnota ovládání zobrazená
diagnostický přístroj na parametru "RCO elektromagnetického ventilu pro vypouštění nádobky pro
pohlcování palivových par" zůstává minimální, nižší
nebo rovna 3 %.
Zjistili jste podtlak?
- Ano: Při vypnutém zapalování aplikujte pomocí
vývěvy podtlak 500 mbarů na elektromagnetickém
ventilu na výstupu. Podtlak se nesmí změnit o více
než 10 mbarů během 30 sekund.
Změnil se podtlak?
- Ano: Elektromagnetický ventil je vadný, vyměňte
nádobku pro pohlcování palivových par
(elektromagnetický ventil je integrován v nádobce
pro pohlcování palivových par).
- Ne: Jedná se o elektrickou poruchu, zkontrolujte
obvod.
- Ne: Za podmínek vypouštění (viz "podmínky
vypouštění") musí podtlak stoupat (současně stoupá
hodnota parametru "RCO elektromagnetického ventilu pro vypouštění palivových par" na diagnostický
přístroj).

14A-15

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Nádobka pro pohlcování palivových par: Kontrola
K4M nebo K7J nebo K7M
II - KONTROLA SPOJENÍ NÁDOBKY PRO
POHLCOVÁNÍ PALIVOVÝCH PAR
a Zkontrolujte toto spojení připojením vývěvy na potrubí vedoucí do pohlcovací nádobky.

14A-16

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Elektromagnetický ventil pro recirkulaci výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 790 nebo 794
- upevňovací šroub (3) elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových plynů,
Utahovací momentym
upevňovací šroub elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových
plynů

12 Nm

upevňovací matice elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových
plynů

12 Nm

- tepelný kryt elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů,
- elektromagnetický ventil recirkulace výfukových
plynů.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

DEMONTÁŽ

a Vyměňte těsnění elektromagnetického ventilu EGR.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:

a Demontujte:
- masku motoru,

- elektromagnetický ventil recirkulace výfukových
plynů,

- skříň vzduchového filtru (viz 12A, Palivová směs,
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a
zpětná montáž, strana 12A-8) .

- tepelný kryt elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů,
- upevňovací šrouby elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů,

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- upevňovací matice elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových plynů (12 Nm) ,
- upevňovací matice elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů (12 Nm) ,
a Připojte konektor elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

24748

a Odpojte konektor (1) elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových plynů.

- kryt motoru.

a Demontujte:
- upevňovací matice (2) elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových plynů,

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

14A-17

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Elektromagnetický ventil pro recirkulaci výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 792
- těsnění elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů.
Utahovací momentym
upevňovací šrouby elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových
plynů

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

12 Nm

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

a Elektromagnetický ventil recirkulace výfukových
plynů je zasunut v modulu recirkulace výfukových
plynů.

a Bezpodmínečně vyměňte těsnění elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

DEMONTÁŽ

a Umístěte elektromagnetický ventil recirkulace
výfukových plynů s novým těsněním.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

a Namontujte upevňovací šrouby elektromagnetického ventilu pro recirkulaci výfukových plynů.

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte schránku vzduchového filtru (viz 12A,
Palivová směs, Schránka vzduchového filtru:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů (12 Nm).
a Znovu připojte konektor elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových plynů.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět schránku vzduchového filtru (viz
12A, Palivová směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Před opětným spuštěním motoru vymažte pomocí
diagnostického přístroje poruchy, které mohly být
případně ulož eny do paměti řídicí jednotky
vstřikování.

118973

a Odpojte konektor (1) elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových plynů.
a Demontujte:
- upevňovací šrouby (2) elektromagnetického ventilu
recirkulace výfukových plynů,
- elektromagnetický ventil recirkulace výfukových
plynů,

14A-18

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Držák recirkulace výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792
a Pro demontáž a zpětnou montáž držáků recirkulace
výfukových plynů (viz 1 4 A, Odstraňování emisí,
Chladič výfukových plynů: Demontáž a zpětná
montáž, strana 14A-31) .

14A-19

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Sestava pro recirkulaci výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 790 nebo 794
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1567

Distanční kleště na objímky
potrubí pro recirkulaci
výfukových plynů - EGR.

K9K, a 790

Utahovací momentym
šrouby modulu recirkulace výfukových plynů

21 Nm

šroub kovového potrubí
sání vzduchu

21 Nm

šrouby zvedacího oka
(na straně rozdělovače)

21 Nm

šroub elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů

12 Nm

matice elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů

12 Nm
24748

a Odpojte:

DEMONTÁŽ

- potrubí (1) ventilu pro regulaci tlaku přeplňování na
vzduchovém potrubí,

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

- snímač teploty vzduchu (2) ,

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- vzduchové potrubí (3) na modulu EGR.

a Demontujte:
- masku motoru,
- skříň vzduchového filtru (viz 12A, Palivová směs,
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a
zpětná montáž, strana 12A-8) .

14A-20

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Sestava pro recirkulaci výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 790 nebo 794

K9K, a 794

109946

a Demontujte:
- (11) upevňovací šrouby zvedacího oka,
- šroub (12) kovového potrubí sání vzduchu,
- kovové potrubí sání vzduchu.

120569

a (4) Demontujte šroub vzduchového potrubí mezi
výměníkem vzduch - vzduch a turbokompresorem.
a Odpojte:
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a turbokompresorem, (5)
- sponu vzduchového potrubí mezi výměníkem
vzduch - vzduch a sestavou EGR, (6)
- potrubí (7) ventilu pro regulaci tlaku přeplňování na
vzduchovém potrubí,

a Odpojte konektor (8) elektromagnetického ventilu
EGR.

20802

a Demontujte:
- objímky (13) potrubí recirkulace výfukových plynů,

a Demontujte:

- kovové potrubí recirkulace výfukových plynů,
- matice (9) elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů,

- šrouby (14) modulu recirkulace výfukových plynů,
- modul recirkulace výfukových plynů.

- šroub (10) elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů,
- tepelný kryt elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů,
- elektromagnetický ventil EGR.

14A-21

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Sestava pro recirkulaci výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 790 nebo 794

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
K9K, a 790
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

a Připojte zpět:

a Vyměňte:

- vzduchové potrubí na modulu EGR.

- potrubí pro recirkulaci výfukových plynů opatřené
novými objímkami,

- snímač teploty vzduchu.
- potrubí ventilu pro regulaci tlaku přeplňování na
vzduchovém potrubí.

- torická těsnění kovového sacího potrubí,
- těsnění elektromagnetického ventilu EGR.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

K9K, a 794
a Připojte zpět:

a Umístěte modul recirkulace výfukových plynů.
šrouby modulu recirkulace

- potrubí ventilu pro regulaci tlaku přeplňování na
vzduchovém potrubí.

a Utáhněte na předepsaný moment šrouby modulu
recirkulace výfukových plynů (21 Nm).

- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a sestavou EGR,

a Namontujte zpět
výfukových plynů.

- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a turbokompresorem,

a Umístěte potrubí recirkulace výfukových plynů.
a Utáhněte nové objímky pomocí přípravku (Mot.
1567).
a Umístěte kovové sací potrubí.

a Namontujte zpět šroub horního vzduchového potrubí mezi výměníkem vzduch - vzduch
a turbokompresorem,

a Namontujte zpět:
- upevňovací šroub kovového potrubí sání vzduchu,
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

- upevňovací šrouby zvedacího oka.

a Namontujte zpět:

a Utáhněte na předepsaný moment:

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

- šroub kovového potrubí sání vzduchu (21 Nm) ,
- šrouby zvedacího oka (na straně rozdělovače)
(21 Nm).
a Namontujte zpět:
- elektromagnetický ventil recirkulace výfukových
plynů,

- kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- tepelný kryt elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů,
- šroub elektromagnetického ventilu pro recirkulaci
výfukových plynů.
- matice elektromagnetického ventilu výfukových
plynů.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- šroub elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů (12 Nm) ,
- matice elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů (12 Nm) ,

14A-22

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Sestava pro recirkulaci výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 792
Potřebné speciální nářadí
Ms. 583

Svorky na potrubí
Potřebný materiál

diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňov a c í
šroub
středicí objímky pouzdra
vzduchového filtru

10 Nm

upevňov a c í
šrouby
objímky vzduchového
potrubí

10 Nm

upevňovací šrouby sestavy modulu recirkulace
výfukových plynů

21 Nm

upevňovací šrouby vstupního potru b í p r o
vedení výfukových plynů

36 Nm

upevňovací šrouby zvedacího úchytu na straně
rozvodu

10 Nm

upevňovací šrouby víka
cirkulace chladicí kapaliny

10 Nm

24814

a Demontujte:
- sponu (1) vzduchového potrubí mezi výměníkem
vzduch - vzduch a sestavou EGR,
- sponu (2) vzduchového potrubí mezi výměníkem
vzduch - vzduch a turbokompresorem.
a Odpojte:
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a sestavou EGR,
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a turbokompresorem,
- potrubí (3) zpětného odsávání olejových par,

DEMONTÁŽ

- spojku (4) podtlakového potrubí na vývěvě,
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

- konektor (5) elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů.
a Demontujte katalyzátor (viz 19B, Výfuk, Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 19B-10) .

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- skříň vzduchového filtru, (viz 12A, Palivová směs,
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a
zpětná montáž, strana 12A-8)
- ochranný kryt pod motorem.

14A-23

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Sestava pro recirkulaci výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 792
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

112329

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (9) zvedacího úchytu na straně
rozvodu,
- zvedací úchyt na straně rozvodu (10) ,
- kovové sací potrubí, (11)

118974

a Umístěte přípravky (Ms. 583) nebo svorky na duritová potrubí na vstupní a výstupní duritové potrubí pro
vedení chladicí kapaliny chladiče výfukových plynů.

- upevň ovací šrouby
výfukových plynů,

- upevňovací šrouby (13) sestavy modulu recirkulace výfukových plynů,

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (6) víka cirkulace chladicí kapaliny,
- víko cirkulace chladicí kapaliny,

(12) vstupního potrubí

- sestavu modulu recirkulace výfukových plynů.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- těsnění víka cirkulace chladicí kapaliny.
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Poznámka:
Počítejte s vytečením chladicí kapaliny.
a Na dílenském stole demontujte:

a Bezpodmínečně pečlivě vyčistěte všechny dosedací
povrchy všech demontovaných dílů.
a Na dílenském stole smontujte:
- středicí objímku pouzdra vzduchového filtru,

- objímku (7) vzduchového potrubí,
- středicí objímku (8) pouzdra vzduchového filtru.

- objímku vzduchového potrubí.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub středicí objímky pouzdra
vzduchového filtru (10 Nm) ,
- upevňovací šrouby objímky vzduchového potrubí (10 Nm).

14A-24

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Sestava pro recirkulaci výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 792
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby víka cirkulace chladicí kapaliny (10 Nm).

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Dejte pozor, abyste nepoškodili dosedací povrchy, abyste předešli riziku úniku chladicí kapaliny.

Dejte pozor, aby byla vstupní a výstupní potrubí
pro vedení chladicí kapaliny chladiče výfukových
plynů správně orientována a aby nebyla ohnuta.

UPOZORNĚNÍ
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Vždy vyměňte:

a Namontujte zpět katalyzátor (viz 19B, Výfuk, Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 19B10) .

- kovové sací potrubí a jeho torická těsnění,
- vstupní potrubí vý fukových plynů , jeho
upevňovací šrouby, jeho těsnění a jeho
připínací objímku,

a Namontujte zpět:

- těsnění chladiče na jeho držácích,

- konektor elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů,

- těsnění víka cirkulace chladicí kapaliny uvnitř
chladiče výfukových plynů,

- spojku podtlakového potrubí na vývěvě,

- těsnění mezi potrubím za odpojovací klapkou
a držákem chladiče výfukových plynů,
- těsněn í
mezi
a katalyzátorem.

- potrubí pro zpětné odsávání olejových par,

turbokompresorem
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a turbokompresorem,

a Nainstalujte sestavu modulu recirkulace výfukových
plynů.
a Našroubujte zpět upevňovací šrouby sestavy modulu recirkulace výfukových plynů.

- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a sestavou EGR.
a Namontujte zpět:

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby sestavy modulu recirkulace výfukových
plynů (21 Nm).

- hadicovou svorku vzduchového potrubí mezi
výměníkem vzduch - vzduch a turbokompresorem,

a Namontujte zpět upevňovací šrouby vstupního potrubí výfukových plynů.

- sponu vzduchového potrubí mezi výměníkem
vzduch - vzduch a sestavou EGR,

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
š rouby vstupního potrubí pro vedení
výfukových plynů (36 Nm).

- ochranný kryt pod motorem,
- schránku vzduchového filtru. (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8)

a Namontujte zpět:
- kovové potrubí sání vzduchu,
- zvedací úchyt na straně rozvodu.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby zvedacího úchytu na straně rozvodu (10
Nm).
a Našroubujte zpět upevňovací šrouby víka cirkulace
chladicí kapaliny.
a Odstraňte klešťové svorky na vstupním a výstupním
duritovém potrubí pro vedení chladicí kapaliny
chladiče výfukových plynů.

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Naplňte a odvzdušněte chladicí okruh (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .
a Před opětným spuštěním motoru vymažte pomocí
diagnostický přístroj poruchy, které mohly být
případně ulož eny do paměti řídicí jednotky
vstřikování.

14A-25

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Tuhé potrubí recirkulace výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 790 nebo 794
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1567

Distanční kleště na objímky
potrubí pro recirkulaci
výfukových plynů - EGR.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte masku motoru.

20069

a Demontujte:
- objímky potrubí recirkulace výfukových plynů pomocí přípravku (Mot. 1567) ,
- pevné potrubí recirkulace výfukových plynů (3) .
24771

a Odpojte:
- snímač tlaku vzduchu přeplňování (1)
- elektromagnetický ventil recirkulace výfukových
plynů. (2)
a Demontujte schránku vzduchového filtru (viz 12A,
Palivová směs, Schránka vzduchového filtru:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- tuhé potrubí recirkulace výfukových plynů,
- objímky tuhého potrubí recirkulace výfukových
plynů pomocí přípravku (Mot. 1567).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět schránku vzduchového filtru (viz
12A, Palivová směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .
a Připojte zpět:
- snímač tlaku vzduchu přeplňování
- elektromagnetický ventil recirkulace výfukových
plynů.
a Namontujte zpět kryt motoru.
a Zapojte zpě t akumulátor (viz Akumulátor:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

14A-26

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Elektromagnetický ventil pro recirkulaci výfukových plynů: Čištění

14A

K9K, a 790 nebo 794
II - VYČIŠTĚNÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO
VENTILU EGR

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1729

Klíč s výstupky pro demontáž
ventilu EGR

Mot. 1757

Seřizovač ventilu EGR

Postup, který je třeba provést v případě zanesení elektromagnetického ventilu EGR.
I - POPIS ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU

107634

a Demontujte elektromagnetický ventil pomocí
přípravku (Mot. 1729) (viz 14A, Odstraňování
emisí, Elektromagnetický ventil pro recirkulaci
výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž,
strana 14A-17) :
- nasaďte kolíky (7) přípravku (Mot. 1729) do otvorů
elektromagnetického ventilu EGR,
- dejte pozor, abyste zcela nezatlačili kolíky (7) ,

113190

(1)

Mechanická část elektromagnetického ventilu

(2)

Elektrická část elektromagnetického ventilu

(3)

Větrací otvor

(4)

Dolní ventil

(5)

Horní ventil

(6)

Vodítko dříku ventilů

- mírně otáčejte ventilem EGR, abyste jej vyjmuli
z jeho uložení.
a Vyčistěte elektromagnetický ventil EGR (výhradně
mechanickou část) za použití čisticí fontány.
Poznámka

a Elektromagnetický ventil EGR je znázorně n na
p ř edcházejícím nákresu vaktivní poloze:
elektromagnetický ventil otevřen.

14A-27

Vyčištění elektromagnetického ventilu (výhradně
mechanické části) lze rovněž provést pomocí
čisticího přípravku NA KARBURÁTORY (obj. č.
77 11 236 177).

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Elektromagnetický ventil pro recirkulaci výfukových plynů: Čištění

14A

K9K, a 790 nebo 794
etapa 1

etapa 2

113186

113186

a Ochraňte větrací otvory elektromagnetického ventilu
pomocí lepicí pásky (8) .

a Otevřete elektromagnetický ventil pomocí přípravku
(Mot. 1757) (viz Ovladač elektromagnetického
ventilu EGR Použití) (NT 3916A, 14A,
Odstraňování emisí).

a Hojně nastř íkejte č i s t i c í přípravek na
elektromagnetický ventil a současně jej kartáčujte
po dobu 1 minuty.
UPOZORNĚNÍ

a Vyčistěte mechanickou část elektromagnetického
ventilu kartáčováním a nastříkáním čisticího
přípravku (současně) po dobu 2 min, přičemž klaďte
důraz na:

Nestříkejte čisticí přípravek na elektrickou část
elektromagnetického ventilu.
Držte elektromagnetický
s konektorem nahoře.

ventil

- sedla ventilů,
- dosedací plochy ventilů,

skloněný

- vodítko dříku ventilů.

Používejte výhradně kartáče
s platovými
štětinami nebo kartáče s tupými kovovými
štětinami (mosaz).
Čištění pomocí tvrdých nebo ostrých nástrojů
(např.: šroubovák) by mohlo poškodit ventily
nebo jejich dřík a způsobit:
- únik na ventilech s následným nedostatečným
výkonem
- a ztrátu horního ventilu s následným zničením
motoru.

14A-28

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Elektromagnetický ventil pro recirkulaci výfukových plynů: Čištění

14A

K9K, a 790 nebo 794
etapa 3

etapa 4

113186

a Spusťte jeden cyklus otevření/zavření elektromagnetického ventilu pomocí přípravku (Mot. 1757)
(viz Ovladač elektromagnetického ventilu EGR
Použití) (NT 3916A, 14A, Odstraňování emisí).
Během provádění cyklu vyčistěte mechanickou část
elektromagnetického ventilu kartáčováním
a nastříkáním čisticího přípravku, přičemž klaďte
důraz na:

113188

a Po provedení cyklu otevírání a zavírání otevřete
ventil pomocí přístroje (Mot. 1757).
a Okartáčujte horní ventil na celém jeho obvodu
a dosedací ploše.
UPOZORNĚNÍ
Používejte výhradně kartáče
s platovými
štětinami nebo kartáče s tupými kovovými
štětinami (mosaz).

- sedla ventilů,
- dosedací plochy ventilů,
- vodítko dříku ventilů.

a Okartáčujte dolní ventil na celém jeho obvodu:
- okartáčujte dolní ventil na př ístupné oblasti
prostřednictvím okénka (9) ,
- rukou uchopte horní ventil (nepoužívejte žádný
nástroj) a otočte jím o 1/4 otáčky,
- okartáčujte dolní ventil na př ístupné oblasti
prostřednictvím okénka (9) ,
- následně okartáčujte ventil po celém jeho obvodu.
a Zopakujte ETAPU 3 dvakrát po sobě.
a Zkontrolujte, zda se v elektromagnetickém ventilu
nenacházejí štětiny kartáče.

14A-29

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Elektromagnetický ventil pro recirkulaci výfukových plynů: Čištění
K9K, a 790 nebo 794

113187

a Otevřete elektromagnetický ventil pomocí přístroje
(Mot. 1757).
a Vyfoukejte elektromagnetický ventil pistolí se
stlačeným vzduchem.
a Namontujte zpět elektromagnetický ventil EGR (viz
1 4 A , Odstraňování emisí, Elektromagnetický
ventil pro recirkulaci výfukový ch plynů :
Demontáž a zpětná montáž, strana 14A-17) .
a Po vyčištění elektromagnetického ventilu EGR
pokračujte postupem inicializačního nastavení, který
se provádí po výměně elektromagnetického ventilu
EGR (viz Diagnostika - Výměna součástí) (MR 390,
13B, Vstřikování nafty).

14A-30

14A

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Chladič výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 792
- ochranný kryt pod motorem.

Potřebné speciální nářadí
Ms. 583

Svorky na potrubí
Potřebný materiál

diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
chladiče
výfukových
plynů na držáku na
straně rozvodu

12 Nm

upevňov a c í
šrouby
chladiče
výfukových
plynů na držáku na
straně setrvačníku

12 Nm

upevňovací šrouby sestavy modulu recirkulace
výfukových plynů na
straně setrvačníku

21 Nm

upevňovací šrouby sestavy modulu recirkulace
výfukových plynů na
straně rozvodu

21 Nm

upevňovací šrouby vstupního potru b í p r o
vedení výfukových plynů

36 Nm

upevňovací šrouby zvedacího úchytu na straně
rozvodu

10 Nm

upevňovací šrouby víka
cirkulace chladicí kapaliny

10 Nm

24814

a Demontujte:
- sponu (1) vzduchového potrubí mezi výměníkem
vzduch - vzduch a sestavou EGR,
- sponu (2) vzduchového potrubí mezi výměníkem
vzduch - vzduch a turbokompresorem.
a Odpojte:
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a sestavou EGR,
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a turbokompresorem,
- potrubí (3) zpětného odsávání olejových par,
- spojku (4) podtlakového potrubí na vývěvě,
- konektor (5) elektromagnetického ventilu recirkulace výfukových plynů.
a Demontujte katalyzátor (viz 19B, Výfuk, Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 19B-10) .

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

14A-31

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Chladič výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 792
- zvedací úchyt na straně rozvodu (8) ,
- kovové sací potrubí, (9)
- upevň ovací šrouby
výfukových plynů,

(10) vstupního potrubí

- upevňovací šrouby (11) sestavy modulu recirkulace výfukových plynů,
- sestavu modulu recirkulace výfukových plynů.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

118974

a Umístěte přípravky (Ms. 583) nebo svorky na duritová potrubí na vstupní a výstupní duritové potrubí pro
vedení chladicí kapaliny chladiče výfukových plynů.
a Demontujte:

112326

- upevňovací šrouby (6) víka cirkulace chladicí kapaliny,

a Na dílenském stole demontujte:

- víko cirkulace chladicí kapaliny,

- upevňovací šrouby (12) chladiče výfukových plynů
na jeho dvou držácích,

- těsnění víka cirkulace chladicí kapaliny.

- chladič výfukových plynů,
- sponu (13) přívodního potrubí výfukových plynů,
- vstupní potrubí (14) výfukových plynů.

Poznámka:
Počítejte s vytečením chladicí kapaliny.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Bezpodmínečně pečlivě vyčistěte všechny dosedací
povrchy všech demontovaných dílů.

112329

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (7) zvedacího úchytu na straně
rozvodu,

14A-32

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Chladič výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 792
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ
Dejte pozor, abyste nepoškodili dosedací povrchy, abyste předešli riziku úniku chladicí kapaliny.

UPOZORNĚNÍ
Vždy vyměňte:
- kovové sací potrubí a jeho torická těsnění,
- vstupní potrubí vý fukových plynů , jeho
upevňovací šrouby, jeho těsnění a jeho
připínací objímku,

112326

- těsnění chladiče na jeho držácích,

a Našroubujte upevňovací šrouby (15) chladiče tak,
aby chladič zcela nedosedl a mohl se pohybovat.

- těsnění víka cirkulace chladicí kapaliny uvnitř
chladiče výfukových plynů,

a Namontujte zpět na hlavu válců sestavu modulu recirkulace výfukových plynů s jeho chladičem.

- těsnění mezi potrubím za odpojovací klapkou
a držákem chladiče výfukových plynů,
- těsněn í
mezi
a katalyzátorem.

a Utáhněte až na dotyk upevňovací šrouby obou
držáků chladiče výfukových plynů.

turbokompresorem

a Srovnejte chladič výfukových plynů vzhledem k jeho
dvěma držákům.

UPOZORNĚNÍ

a Utáhněte až na dotyk upevňovací šrouby chladiče
výfukových plynů na jeho dvou držácích tak, abyste
jej znehybnili.

Dbejte, aby byla těsnění mezi chladičem a jeho
dvěma držáky správně umístěna, aby se
předešlo jakýmkoliv únikům chladicí kapaliny.
a Namontujte zpět chladič výfukových plynů na jeho
dva držáky, vybavené novým těsněním.

a Demontujte sestavu modulu recirkulace výfukových
plynů i s chladičem.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby chladiče výfukových plynů
na držáku na straně rozvodu (12 Nm) ,
- upevňovací šrouby chladiče výfukových plynů
na držáku na straně setrvačníku (12 Nm).

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět na hlavu válců sestavu modulu recirkulace výfukových plynů s jeho chladičem.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby sestavy modulu recirkulace
výfukových plynů na straně setrvačníku (21
Nm) ,
- upevňovací šrouby sestavy modulu recirkulace
výfukových plynů na straně rozvodu (21 Nm) ,

14A-33

ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ
Chladič výfukových plynů: Demontáž a zpětná montáž

14A

K9K, a 792
a
UPOZORNĚNÍ
Dejte pozor, aby byla vstupní a výstupní potrubí
pro vedení chladicí kapaliny chladiče výfukových
plynů správně orientována a aby nebyla ohnuta.
a Namontujte zpět katalyzátor (viz 19B, Výfuk, Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 19B10) .
a Připojte zpět:
- konektor elektromagnetického ventilu recirkulace
výfukových plynů,
- spojku podtlakového potrubí na vývěvě,
112329

- potrubí pro zpětné odsávání olejových par,

a Umístěte na držák chladiče, na straně rozvodu, vstupní potrubí výfukových plynů (16) vybavené
novými upevňovacími šrouby, těsněním a připínací
objímkou.
a Utáhněte až na dotyk upevňovací šrouby vstupního
potrubí výfukových plynů (17) na sběrném potrubí.

- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a turbokompresorem,
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a sestavou EGR.
a Namontujte zpět:
- hadicovou svorku vzduchového potrubí mezi
výměníkem vzduch - vzduch a turbokompresorem,

a Srovnejte vstupní potrubí výfukových plynů vzhledem k držáku chladiče na straně rozvodu.

- sponu vzduchového potrubí mezi výměníkem
vzduch - vzduch a sestavou EGR,

a Utáhněte připínací objímku vstupního potrubí
výfukových plynů.

- ochranný kryt pod motorem,
- skříň vzduchového filtru (viz 12A, Palivová směs,
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a
zpětná montáž, strana 12A-8) .

Poznámka:
Dejte pozor, abyste nenamáhali vstupní potrubí
výfukových plynů před montáží spony.

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
š rouby vstupního potrubí pro vedení
výfukových plynů (36 Nm).

a Naplňte a odvzdušněte chladicí okruh (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

a Namontujte zpět:

a Před opětným spuštěním motoru vymažte pomocí
diagnostický př ístroj poruchy, které mohly být
případně ulož eny do paměti řídicí jednotky
vstřikování.

- kovové potrubí sání vzduchu,
- zvedací úchyt na straně rozvodu.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby zvedacího úchytu na straně rozvodu (10
Nm).
a Našroubujte zpět upevňovací šrouby víka cirkulace
chladicí kapaliny.
a Odstraňte klešťové svorky na vstupním a výstupním
duritovém potrubí pro vedení chladicí kapaliny
chladiče výfukových plynů.
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby víka cirkulace chladicí kapaliny (10 Nm).

14A-34

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštění a dobíjení: Díly a přípravky pro opravu
VŽDY VYMĚŇOVANÝ DÍL
- řemen alternátoru,
- napínací kladka,
- upevňovací šroub napínací kladky.

16A-1

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštění a dobíjení: Opatření při opravě
Pro instrukce k elektrickým částem (viz Vozidlo: Instrukce pro elektrické prvky) (MR 388, 01D, Úvod
k mechanickým součástem).

16A-2

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Dobíjecí obvod: Označení

16A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
Alternátor se nachází v přední části motoru vedle pravého světlometu.

Systém dobíjení se skládá z následujících prvků:
- akumulátor,
- alternátor,

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE

- kontrolka dobíjení.
I - AKUMULÁTOR

109236

Alternátor se nachází za motorem.

116561

Akumulátor je umístěn v motorovém prostoru vedle levého světlometu.
II - ALTERNÁTOR.

Motor

Alternátor

Proud

K9K 790

VALEO SG12

125 A

MITUBISHI

70 A

K7J 710

VALEO SG7

75A

K7M 710

BOSCH

100 A

MITUBISHI

110A

VALEO SG9

100 A

VALEO TG11

110A

K9K 792
K9K 794

K4M 690

24761

16A-3

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Dobíjecí obvod: Označení

16A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
III - KONTROLKA DOBÍJENÍ

108356

Kontrolka dobíjení (1) je integrována v přístrojové desce.

16A-4

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Dobíjecí obvod: Charakteristiky

16A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
I - AKUMULÁTOR

Motor

Motor

Alternátor

Proud

MITUBISHI

70 A

K7J 710

VALEO SG7

75A

K7M 710

BOSCH

100 A

MITUBISHI

110A

VALEO SG9

100 A

VALEO TG11

110A

Akumulátor

Proud

Objem

FREEDOM

510 A

55 Ah

K9K 792

ROMBAT

640 A

70 Ah

K9K 794

TUDOR

720 A

70 Ah

ROMBAT

330 A

40 Ah

TUDOR

330 A

50 Ah

ROMBAT

420 A

50 Ah

III - KONTROLKA DOBÍJENÍ

FREEDOM

420 A

47 Ah

Kontrolka dobíjení je integrována v přístrojové desce.

FREEDOM

510 A

55 Ah

ROMBAT

540 A

60 Ah

TUDOR

600 A

60 Ah

ROMBAT

640 A

70 Ah

TUDOR

720 A

70 Ah

ROMBAT

330 A

40 Ah

TUDOR

330 A

40 Ah

ROMBAT

420 A

50 Ah

FREEDOM

420 A

47 Ah

FREEDOM

510 A

55 Ah

ROMBAT

540 A

60 Ah

TUDOR

600 A

60 Ah

ROMBAT

640 A

70 Ah

TUDOR

720 A

70 Ah

K9K 790

K7J 710
K7M
710

K4M
690

K4M 690

Poznámka:
V případě poruchy prvků přístrojové desky vyměňte
celou přístrojovou desku.

II - ALTERNÁTOR

Motor

Alternátor

Proud

K9K 790

VALEO SG12

125 A

K9K 792
K9K 794

16A-5

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Dobíjecí obvod: Kontrola
Kontrolu dobíjecího obvodu (viz NT 6014A Kontrola
dobíjecího obvodu).

16A-6

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž

16A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ BEZ POSILOVAČE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a

Utahovací momentym
upevňovací šroub alternátoru

2,1 daNm

upevňovací šroub alternátoru

4,4 daNm

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

UPOZORNĚNÍ
Př i výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací a vodicí kladky.

DEMONTÁŽ

a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Namontujte zpě t řemen nebo řemeny pohonu
příslušenství (viz 11A, Přední horní část motoru,
Řemen příslušenství: Demontáž a zpětná
montáž, strana 11A-1) .
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub alternátoru (2,1 daNm) ,
- upevňovací šroub alternátoru (4,4 daNm) ,

109237

a Demontujte:
- řemen nebo řemeny pohonu příslušenství (viz 11A,
Přední horní část motoru, Řemen příslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- ochranný kryt pod motorem.
a Odpojte kabelové svazky od alternátoru.
a Demontujte (spodem):
- upevňovací šroub (1) ,
- upevňovací šroub a matici (2) ,
- alternátor.

16A-7

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž

16A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

Utahovací momentym
upevňovací šroub

alternátoru
momentem 2,
1 daNm

upevňov a c í
šrouby
čerpadla posilovače
řízení

momentem 2,
1 daN.m

DEMONTÁŽ
a Demontujte řemen příslušenství (viz 11A, Přední
horní č ást motoru, Řemen příslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) .

109225

109235

a Demontujte:
- upevňovací šroub čerpadla posilovače řízení, (1)
- upevňovací šrouby čerpadla posilovače řízení (2)
průchodem přes otvory v řemenici,
- čerpadlo posilovače řízení z multifunkčního držáku
(bez otevření okruhu).

16A-8

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

109217

a Demontujte kabel (4) alternátoru.
a Odpojte konektor (5) .
a Demontujte:
- upevňovací šrouby (3) alternátoru,
- alternátor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

UPOZORNĚNÍ
Při výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací a vodicí kladky.
a Namontujte zpět alternátor.
a Utáhněte upevňovací šroub (alternátoru momentem 2,1 daNm).
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhnět e
upevňo v a c í
š rouby čerpadla
posilovače řízení (momentem 2,1 daN.m).
a Namontujte zpět řemen příslušenství (viz 11A,
Přední horní část motoru, Řemen příslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) .

16A-9

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž

16A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE

Utahovací momentym
upevňovací šroub

alternátoru
momentem 2,
1 daNm

upevňovací šrouby kompresoru klimatizace

2,1 daNm

upevňov a c í
šrouby
čerpadla posilovače
řízení

momentem 2,
1 daN.m

DEMONTÁŽ
a Demontujte:
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),
109397

- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) .

108930

a Odpojte konektor (1) tlakového spínače posilovače
řízení.
a Demontujte:
- upevňovací šroub čerpadla posilovače řízení, (2)
- upevňovací šrouby čerpadla posilovače řízení (3)
průchodem přes otvory v řemenici,
- čerpadlo posilovače řízení z multifunkčního držáku
(bez otevření okruhu).
a Umístěte čerpadlo posilovače řízení na stranu.

16A-10

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž

16A

K7J nebo K7M, a ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM, a KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte demontovaný řemen.

UPOZORNĚNÍ
Př i výměně ř emene bezpodmínečně vyměňte
napínací a vodicí kladky.
a Namontujte zpět alternátor.
a Utáhněte upevňovací šroub (alternátoru momentem 2,1 daNm).
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby kompresoru klimatizace (2,
1 daNm).
109217

- upevňovací šrouby čerpadla posilovače řízení
(momentem 2,1 daN.m).

a Demontujte kabel (5) alternátoru.

a Namontujte zpět:

a Odpojte konektor (4) .

- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).

109222

a Demontujte:
- upevňovací šrouby kompresoru klimatizace,
- kompresor klimatizace z multifunkčního držáku
(bez otevření okruhu).
a Položte kompresor klimatizace na rám motoru.
a Demontujte:
- upevňovací šrouby (6) alternátoru,
- alternátor.

16A-11

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž

16A

K9K

Utahovací momentym
upevňovací šrouby alternátoru

21 Nm

upevňovací matici elektrického kabelu alternátoru

14 N.m

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte řemen příslušenství (viz 11A, Přední
horní č ást motoru, Řemen příslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) .
24761

a Demontujte horní šroub alternátoru (3) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Povolte dolní upevňovací šroub (4) alternátoru.
a Demontujte alternátor s jeho dolním upevňovacím
šroubem.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

24752

a Demontujte:
- upevňovací matici elektrického kabelu alternátoru,
- elektrický kabel alternátoru (1) .
a Odpojte konektor (2) .

18987

a Zatlačte objímky (5) pro usnadnění montáže.

16A-12

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž
K9K
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- alternátor s jeho dolním upevňovacím šroubem,
- horní upevňovací šroub alternátoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby alternátoru (21 Nm).
a Připojte konektor na alternátor.
a Namontujte zpět:
- elektrický kabel alternátoru,
- upevňovací matici elektrického kabelu alternátoru.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici elektrického kabelu alternátoru (14 N.m).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět řemen příslušenství (viz 11A,
Přední horní část motoru, Řemen příslušenství:
Demontáž a zpětná montáž, strana 11A-1) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

16A-13

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž

16A

K4M

Utahovací momentym
upevňovací šrouby alternátoru

21 Nm

upevňovací matici elektrického kabelu alternátoru

14 N.m

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
108430

a Demontujte:
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).

a Demontujte:
- upevňovací matice (2) chladiče na mřížce,
- horní upevňovací úchyty chladiče.
a Vyjměte sestavu chladiče a kondenzátoru ze spodního upevnění (3) a posuňte ji doleva.

108104

a Demontujte:
- upevňovací kolíky (1) vzduchového deflektoru,
- vzduchový deflektor.

16A-14

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž

16A

K4M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

116659

a Demontujte:
- upevňovací matici elektrického kabelu alternátoru,

18987

a Zatlačte objímky (8) pro usnadnění montáže.

- kabel (4) alternátoru.
a Odpojte konektor (5) na alternátoru.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- alternátor s jeho dolním upevňovacím šroubem,
- horní upevňovací šroub alternátoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby alternátoru (21 Nm).
a Znovu připojte konektor na alternátor.
a Namontujte zpět:
- elektrický kabel alternátoru,
- upevňovací matici elektrického kabelu alternátoru.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici elektrického kabelu alternátoru (14 N.m).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

116647

a Demontujte horní upevňovací šroub (6) alternátoru.

a Posuňte sestavu chladiče a kondenzátoru doprava a
umístěte do spodního upevnění.
a Namontujte zpět:

a Povolte dolní upevňovací šroub (7) alternátoru.

- horní upevňovací úchyty chladiče,

a Demontujte alternátor s jeho dolním upevňovacím
šroubem.

- upevňovací matice chladiče na mřížce,

16A-15

- vzduchový deflektor,

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Alternátor: Demontáž a zpětná montáž
K4M
- upevňovací kolíky vzduchového deflektoru,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

16A-16

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Systém spouštění motoru: Označení
Systém spouštění motoru se skládá z následujících
prvků:

16A

II - SPOUŠTĚČ

- akumulátor,

K4M nebo K7J nebo K7M – K9K, a 790 nebo 794

- spouštěč,
- startovací spínač.
I - AKUMULÁTOR

116638

Spouštěč je umístěn za motorem.

116561

Akumulátor je umístěn v motorovém prostoru vedle levého světlometu.

K9K, a 792

24809

Spouštěč je umístěn před motorem.

16A-17

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Systém spouštění motoru: Označení
III - STARTOVACÍ SPÍNAČ

107851

Startovací spínač (1) je umístěn na pravé straně sloupku řízení.

16A-18

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Systém spouštění motoru: Charakteristiky

16A

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
I - AKUMULÁTOR

Motor

Akumulátor

Proud

Objem

FREEDOM

510 A

55 Ah

K9K 792

ROMBAT

640 A

70 Ah

K9K 794

TUDOR

720 A

70 Ah

ROMBAT

330 A

40 Ah

TUDOR

330 A

50 Ah

ROMBAT

420 A

50 Ah

FREEDOM

420 A

47 Ah

FREEDOM

510 A

55 Ah

ROMBAT

540 A

60 Ah

TUDOR

600 A

60 Ah

ROMBAT

640 A

70 Ah

TUDOR

720 A

70 Ah

ROMBAT

330 A

40 Ah

TUDOR

330 A

40 Ah

ROMBAT

420 A

50 Ah

FREEDOM

420 A

47 Ah

FREEDOM

510 A

55 Ah

ROMBAT

540 A

60 Ah

TUDOR

600 A

60 Ah

ROMBAT

640 A

70 Ah

TUDOR

720 A

70 Ah

K9K 790

K7J 710
K7M
710

K4M
690

Spouštěč

K9K 790

MITSUBISHI

K9K 794

M000T91581

K9K 792

MITSUBISHI

Spouštěč

K7J 710

MITSUBISHI

K7M 710

M000T45171ZT

K4M 690

VALEO
192502A

II - SPOUŠTĚČ

Motor

Motor

M000T87881

16A-19

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštěč: Demontáž a zpětná montáž

16A

K7J nebo K7M

Utahovací momentym
upevňov a c í
spouštěče

šrouby

4,4 Nm

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

109214

a Demontujte upevňovací šroub (2) ovládacího táhla
převodovky.
UPOZORNĚNÍ
Táhlo je namontováno s vymezovací podložkou,
neztraťte ji při demontáži šroubu (2) .

107847

a Demontujte:
- kryt řídicí jednotky po odepnutí v místě (1) ,
- upevňovací šrouby vyrovnávací nádržky,
- vyrovnávací nádržku (bez otevření okruhu).
a Umístěte vyrovnávací nádržku na stranu.

16A-20

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštěč: Demontáž a zpětná montáž

16A

K7J nebo K7M

107486

109215

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (4) spouštěče,
- spouštěč.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby spouštěče (4,4 Nm).
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
UPOZORNĚNÍ
109220

a Demontujte:
- upevňovací úchyt (3) rozváděče sání na bloku
válců,
- kabely spouštěče.

16A-21

Připojte akumulátor, přičemž začněte kladným
pólem. proveďte potřebná inicializační nastavení
(viz MR (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) 388, 80A Akumulátor).

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštěč: Demontáž a zpětná montáž

16A

K9K, a 790 nebo 794

K9K, a 790

Utahovací momentym
matici
e l e k t rického
kabelu solenoidu

5 Nm

matici
e l e k t rického
kabelu spouštěče

8 Nm

spouštěče

na moment 44
Nm

šroub ovládacího táhla
převodovky

27,5 Nm

DEMONTÁŽ
24760

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:

a Odstraňte manžetu ovládání převodovky.
a Demontujte šroub (1) ovládacího táhla převodovky.
a Demontujte ovládací táhlo převodovky.

- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

Poznámka:
Táhlo je namontováno s vymezovací podložkou,
neztraťte ji při demontáži šroubu.

- matice vyrovnávací nádržky,
- vyrovnávací nádržku (bez otevření okruhu).
a Umístěte vyrovnávací nádržku na stranu.

a Odepněte duritová potrubí topení z nádržky na chladicí kapalinu.
a Odstraňte duritová potrubí topení.
a Demontujte tepelný ochranný kryt snímače rychlosti.
a Odpojte konektor (2) snímače výstupních otáček
převodovky.

16A-22

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštěč: Demontáž a zpětná montáž

16A

K9K, a 790 nebo 794
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
K9K, a 794

24760

a Demontujte šrouby (3) spouštěče.
a Vyjměte spouštěč z jeho uložení.
a Demontujte:
- matici elektrického kabelu (4) spouštěče,
120569

- matici (5) elektrického kabelu solenoidu,

a Odpojte:

- kabely spouštěče,

- potrubí ventilu pro regulaci tlaku přeplňování na
vzduchovém potrubí v místě (6) ,
- přípojku (7) na vývěvě,

- spouštěč.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- potrubí pro odsávání olejových par ,
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a sestavou EGR v místě (8) ,
- vzduchové potrubí mezi turbokompresorem
a výměníkem vzduch - vzduch v místě (9) .
a Demontujte upevňovací matici vzduchového potrubí
mezi turbokompresorem a výměníkem vzduch vzduch na převodovce.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Zkontrolujte přítomnost středicí objímky.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- kabely spouštěče,
- maticielektrického kabelu solenoidu,

a Odstraňte
- vzduchové potrubí mezi turbokompresorem
a výměníkem vzduch - vzduch,

- matici elektrického kabelu spouštěče.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- matici elektrického kabelu solenoidu (5 Nm) ,

- potrubí pro odsávání olejových par.
a Demontujte:
- sací potrubí na turbokompresoru,

- matici elektrického kabelu spouštěče (8 Nm)
a Namontujte zpět:
- spouštěč,

- šroub podpěry potrubí klimatizace na spouštěči.

- šroub spouštěče.
a Dotáhnout šrouby spouštěče (na moment 44 Nm).

16A-23

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštěč: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 790 nebo 794
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
K9K, a 794
a Namontujte zpět:
- šroub podpěry potrubí klimatizace na spouštěči,
- sací potrubí na turbokompresoru.
a Instalujte vzduchové potrubí mezi výměníkem
vzduch - vzduch a turbokompresorem.
a Připojte vzduchové potrubí mezi turbokompresorem
a výměníkem vzduch - vzduch.
a Namontujte upevňovací matici vzduchového potrubí
mezi turbokompresorem a výměníkem vzduch vzduch na převodovce.
a Připojte:
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch vzduch a sestavou EGR,
- potrubí pro odsávání olejových par ,
- přípojku na vývěvě,
- pryžové potrubí ventilu pro regulaci přeplňovacího
tlaku na vzduchovém potrubí.

K9K, a 790
a Připojte konektor snímače
převodovky.

výstupních otáček

a Namontujte zpět tepelný ochranný kryt snímače
výstupních otáček převodovky.
a Připevněte duritové potrubí topení k nádržce na
chladicí kapalinu.
a Namontujte zpět:
- ovládací táhlo převodovky,
- šroub ovládacího táhla převodovky.
a Utáhněte na předepsaný moment š roub
ovládacího táhla převodovky (27,5 Nm).
a Umístěte manžetu ovládání převodovky.

a Namontujte zpět vyrovnávací nádržku (viz 19A,
Chlazení, Vyrovnávací nádržka: Demontáž a
zpětná montáž, strana 19A-66) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

16A-24

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštěč: Demontáž a zpětná montáž

16A

K9K, a 792

Utahovací momentym
šrouby

44 Nm

upevňovací matici elektrického kabelu solenoidu spouštěče

5 Nm

upevňovací matici elektrick é h o
kabelu
spouštěče

8 Nm

upevňov a c í
spouštěče

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

24809

a Odepněte kabeláž motoru v místě (2) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte:
- upevňovací matici (3) elektrického kabelu solenoidu spouštěče,
- upevňovací matici
spouštěče,

(4)

elektrického kabelu

- kabely spouštěče,
- upevňovací šrouby (5) spouštěče,
- spouštěč.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
24811

a Odepněte potrubí výměníku vzduch - vzduch na
ventilační jednotce v místě (1) .
a Odstraňte potrubí výměníku vzduch - vzduch.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Zkontrolujte přítomnost středicí objímky spouštěče.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- spouštěč,
- upevňovací šrouby spouštěče.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby spouštěče (44 Nm).
a Namontujte zpět:
- kabely spouštěče,
- upevňovací matici elektrického kabelu spouštěče,

16A-25

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštěč: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792
- upevňovací matici elektrického kabelu solenoidu
spouštěče.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací matici elektrického kabelu solenoidu spouštěče (5 Nm) ,
- upevňovací matici
spouštěče (8 Nm).

elektrického

kabelu

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připněte:
- kabeláž motoru,
- potrubí výměníku vzduch - vzduch na ventilační
jednotce.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

16A-26

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštěč: Demontáž a zpětná montáž

16A

K4M, a 690

Utahovací momentym
šrouby

44 Nm

upevňovací matici elektrick é h o
kabelu
spouštěče

8 Nm

upevňovací matici elektrického kabelu solenoidu spouštěče

5 Nm

šroub
táhla

27,5 Nm

upevňov a c í
spouštěče

upevňov a c í
ov l á d a c í h o
převodovky

DEMONTÁŽ
116638

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Demontujte:
- upevňovací šroub (1) ovládacího táhla převodovky,
- ovládací táhlo převodovky,

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Poznámka:

a Demontujte vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová
směs , Rezonátor sání: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 12A-4) .

Táhlo je namontováno s vymezovací podložkou,
neztraťte ji při demontáži šroubu.

a Odstraňte manžetu ovládání převodovky.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Demontujte:
- upevňovací matici (2) elektrického kabelu solenoidu spouštěče,
- upevňovací matici
spouštěče,

(3)

elektrického kabelu

- upevňovací šroub (4) spouštěče,
- upevňovací šrouby (5) spouštěče,
- spouštěč směrem dolů.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Zkontrolujte přítomnost středicí objímky.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- spouštěč směrem dolů.

16A-27

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Spouštěč: Demontáž a zpětná montáž
K4M, a 690
- upevňovací šroub (4) spouštěče,
- upevňovací šrouby (5) spouštěče.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby spouštěče (44 Nm).
a Namontujte zpět:
- kabely spouštěče,
- upevňovací matici elektrického kabelu spouštěče,
- upevňovací matici elektrického kabelu solenoidu
spouštěče.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací matici
spouštěče (8 Nm) ,

elektrického

kabelu

- upevňovací matici elektrického kabelu solenoidu spouštěče (5 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- ovládací táhlo převodovky,
- upevňovací šroub ovládacího táhla převodovky.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub ovládacího táhla převodovky (27,5 Nm).
a Znovu umístěte manžetu ovládání převodovek.
a Namontujte zpět vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs, Rezonátor sání: Demontáž a zpětná
montáž, strana 12A-4) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

16A-28

16A

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Řemenice alternátoru: Demontáž a zpětná montáž

16A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Nutno vymě nit řemenice
volnoběžky alternátoru.

Mot. 1732

K9K, a 790

Utahovací momentym
upevňov a c í
matici
řemenice alternátoru

80 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Nainstalujte zpět alternátor do vozidla (viz 16A,
Spouštění a dobíjení, Alternátor: Demontáž a
zpětná montáž, strana 16A-7)

110270

a Umístěte:
- alternátor do svěráku opatřeného ochrannými
vložkami,
- klíč (1) na upevňovací matici řemenice (2) .
a Nasaďte hvězdicový klíč (3) přípravku (Mot. 1732)
do drážek hřídele rotoru.
a Přidržte hřídel rotoru alternátoru klíčem (3) a klíčem
otáčejte (1) proti směru otáčení rotoru alternátoru,
který je vyznačen na předním ložisku.

16A-29

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Řemenice alternátoru: Demontáž a zpětná montáž

16A

K9K

K9K, a 792 nebo 794

K9K, a 792 nebo 794

114623

a Umístěte:

114623

a Umístěte:

- žlábkovanou nástrčku (4) přípravku (Mot. 1732) do
řemenice s volnoběžkou (5) ,

- žlábkovanou nástrčku (4) přípravku (Mot. 1732) do
řemenice s volnoběžkou (5) ,

- sestavu koncovka - rukojeť (6 ) přípravku (Mot.
1732) na hřídel alternátoru.

- sestavu koncovka - rukojeť (6 ) přípravku (Mot.
1732) na hřídel alternátoru.

a Zablokujte drážkovaný nástavec (4) .

a Zablokujte drážkovaný nástavec (4) .

a Povolit hřídel alternátoru.

a Sejměte řemenici s volnoběžkou.
UPOZORNĚNÍ
Pro demontáž nebo zpětnou montáž řemenice
nepoužívejte š roubovák. Zkroucení nebo
poškození předního ložiska by mohlo vést
k poškození alternátoru.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Nasaďte řemenici zpět na hřídel alternátoru

16A-30

SPOUŠTĚNÍ A DOBÍJENÍ
Řemenice alternátoru: Demontáž a zpětná montáž
K9K

K9K, a 790

110270

a Nasaďte klíč (1 ) př í p r a v k u (Mot. 1732) na
upevňovací matici řemenice (2) .
a Nasaďte hvězdicový klíč (3) do drážek hřídele rotoru.
a Přidržte hřídel rotoru alternátoru klíčem (3) a klíčem
otáčejte (1) po směru otáčení rotoru alternátoru,
který je vyznačen na předním ložisku.

a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici řemenice alternátoru (80 Nm).
a Rukou otočte řemenicí, abyste se ubezpečili, že se
rotor lehce točí.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Nainstalujte zpět alternátor do vozidla (viz 16A,
Spouštění a dobíjení, Alternátor: Demontáž a
zpětná montáž, strana 16A-7)

16A-31

16A

ZAPALOVÁNÍ
Zapalování: Charakteristiky

Typ motoru

Značka

Typ svíčky

EYQUEM

RFC58LZ2E

Plochá objímka s těsněním
Vzdálenost: 0,9 ± 0,1 mm
K7J
K7M
K4M

CHAMPION

RC87YCL

EYQUEM

RFN58LZ

Plochá objímka s těsněním
Vzdálenost: 0,95 ± 0,05 mm
NGK

BKR6ESZ-10

Plochá objímka s těsněním
Vzdálenost: 1 ± 0,1 mm

17A-1

17A

ZAPALOVÁNÍ
Cívky: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
bl o k u
z a p a l o vacích
cívek

1,5 Nm

DEMONTÁŽ

107358

a Odpojte:
- vodiče zapalovacích cívek,
- konektor (1) bloku zapalovacích cívek.
a Demontujte:
- upevňovací šrouby bloku zapalovacích cívek,
- blok zapalovacích cívek.

17A-2

17A

ZAPALOVÁNÍ
Cívky: Demontáž a zpětná montáž

17A

K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

106640

a Při zpětné montáži cívek nebo kabelů svíček
bezpodmínečně naneste proužek GRAISSE FLUOREE FLUOROVANÉHO TUKU (obj. č. 82 00 168
855) o průměru 2 mm vytlačeného válečku na
vnitřní obvod vysokonapěťových čepiček.
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte poškozený kabel zapalovací cívky.
a Utáhněte udaným momentem upevňovací šrouby
bloku zapalovacích cívek (1,5 Nm).

17A-3

ZAPALOVÁNÍ
Cívky: Demontáž a zpětná montáž
K4M, a 690

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
zapalovacích cívek

15 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

116655

a Odpojte konektory (1) zapalovacích cívek.
a Demontujte:
- upevňovací šrouby (2) zapalovacích cívek,
- zapalovací cívky.

17A-4

17A

ZAPALOVÁNÍ
Cívky: Demontáž a zpětná montáž

17A

K4M, a 690

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

106443

a Naneste na čtyři zapalovací cívky proužek FLUOROVANÉHO TUKU (objednací číslo 82 00 168 855)
průměru 2 mm vytlačeného válečku po vnitřním obvodu vysokonapěťové krytky.
a V případě potřeby vyměňte těsnění zapalovacích
cívek.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- zapalovací cívky,
- upevňovací šrouby zapalovacích cívek.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby zapalovacích cívek (15 Nm).
a Znovu připojte konektory zapalovacích cívek.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

17A-5

ZAPALOVÁNÍ
Svíčky: Demontáž a zpětná montáž
K90 nebo L90, a K4M
Potřebné speciální nářadí
Ele. 1382

Kufříková souprava klíčů na
svíčky velikosti 16 až 21 mm
s momentem 1,75 až 28 N.m
+ adaptér se čtvercovým profilem 9-9,52 na klíč Ele. 1086

Utahovací momentym
svíčky

25 až 30 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte zapalovací cívky (viz 17A, Zapalování,
Cívky: Demontáž a zpětná montáž, strana 17A-2)
.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ
Během této operace zabraňte vniknutí nečistot
do válce.
Demontujte svíčky pomocí přípravku (Ele. 1382).
III - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte svíčky pomocí přípravku (Ele. 1382).
a Utáhněte na předepsaný moment svíčky (25 až 30
Nm).

Poznámka:
Použitý klíč je klíč s omezeným utahovacím
momentem s rukojetí šedé barvy.

IV - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět zapalovací cívky (viz 17A, Zapalování, Cívky: Demontáž a zpětná montáž, strana
17A-2) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

17A-6

17A

ZAPALOVÁNÍ
Svíčky: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Ele. 1382

Kufříková souprava klíčů na
svíčky velikosti 16 až 21 mm
s momentem 1,75 až 28 N.m
+ adaptér se čtvercovým profilem 9-9,52 na klíč Ele. 1086

Utahovací momentym
svíčky

25 až 30 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

107358

a Demontujte vodiče zapalovacích svíček.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ
Během této operace zabraňte vniknutí nečistot
do válce.
Demontujte svíčky pomocí přípravku (Ele. 1382).

17A-7

17A

ZAPALOVÁNÍ
Svíčky: Demontáž a zpětná montáž

17A

K7J nebo K7M
III - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

106640

a Při zpětné montáži cívek nebo kabelů svíček
bezpodmínečně naneste proužek FLUOROVANÉHO TUKU (obj. č. 82 00 168 855) o průměru 2 mm
vytlačeného váleč k u
na
v n i tř ní obvod
vysokonapěťových čepiček.
IV - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte svíčky pomocí přípravku (Ele. 1382).
a Utáhněte na předepsaný moment svíčky (25 až 30
Nm).

Poznámka:
Použitý klíč je klíč s omezeným utahovacím
momentem s rukojetí šedé barvy.

V - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Nasaďte zpět vodiče zapalovacích cívek.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

17A-8

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Vstřikování paliva: Seznam a umístění prvků

17B

K90 nebo L90, a K4M, a 690

116656

(1)

Snímač tlaku vzduchu

(2)

Krokový motor pro regulaci
volnoběhu

(3)

Snímač teploty vzduchu

(4)

Potenciometr
klapky

(5)

Zapalovací cívka

(6)

Modul škrticí klapky

(7)

Lambda sonda před katalyzátorem

(8)

Lambda sonda za katalyzátorem

(9)

Řídicí jednotka vstřikování

(10)

Reléová skříňka

(11)

Snímač polohy a otáček motoru

polohy

(16)

Elektromagnetický ventil recirkulace palivových par

(17)

Nádobka pro
palivových par

pohlcování

škrticí

(12)

Snímač teploty chladicí kapaliny

(13)

Snímač klepání motoru

(14)

Vstřikovače

(15)

Rampa vstřikování

14843

17B-1

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Vstřikování paliva: Seznam a umístění prvků

17B

K90 nebo L90, a K4M, a 690
(1)

Snímač tlaku vzduchu

(2)

Krokový motor pro regulaci
volnoběhu

(3)

Snímač teploty vzduchu

(4)

Potenciometr
klapky

(5)

Zapalovací cívka

polohy

(8)

Lambda sonda za katalyzátorem

škrticí

116572

(9)

Řídicí jednotka vstřikování

116635

(6)

Modul škrticí klapky

(7)

Lambda sonda před katalyzátorem

116570

(10)

108424

17B-2

Reléová skříňka

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Vstřikování paliva: Seznam a umístění prvků

17B

K90 nebo L90, a K4M, a 690

116648

(11)

Snímač otáček a polohy motoru

101493

(14)

Vstřikovače

(15)

Rampa vstřikování

101498

(12)

Snímač teploty chladicí kapaliny

(13)

Snímač klepání motoru

108415

17B-3

(16)

Elektromagnetický ventil recirkulace palivových par

(17)

Nádobka pro
palivových par

pohlcování

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Vstřikování paliva: Seznam a umístění prvků

17B

K7J nebo K7M

108559

(1)

Blok zapalovacích cívek

(2)

Vzduchový filtr

(3)

Modul škrticí klapky

(4)

Snímač teploty vzduchu

(5)

Snímač tlaku vzduchu

(6)

Řídicí jednotka vstřikování

(7)

Snímač tlaku oleje

(8)

Lambda sonda před katalyzátorem

(9)

Snímač teploty chladicí kapaliny

(10)

Snímač polohy a otáček motoru

108562

17B-4

(6)

Řídicí jednotka vstřikování

(11)

Relé palivového čerpadla

(12)

Relé blokování vstřikování

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Vstřikování paliva: Seznam a umístění prvků

17B

K7J nebo K7M

107357

(14)

Potenciometr
klapky

(13)
(15)

polohy

škrticí

109211

(8)

Lambda sonda před katalyzátorem

Regulátor volnoběhu

(7)

Snímač tlaku oleje

Vstřikovače

(9)

Snímač teploty chladicí kapaliny

(10)

Snímač otáček a polohy motoru

108426
107356

17B-5

(5)

Snímač tlaku vzduchu

(4)

Snímač teploty vzduchu

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Vstřikování paliva: Seznam a umístění prvků

17B

K7J nebo K7M

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

107358

(1)

Blok zapalovacích cívek

109397

(17)

Tlakový spínač posilovače řízení

KLIMATIZACE
109219

(16)

Snímač klepání motoru

108107

(18)

17B-6

Tlakový spínač klimatizace

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Lambda sondy: Demontáž a zpětná montáž

17B

K7J nebo K7M

DEMONTÁŽ

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1495

Nástrčka velikosti 22 mm pro
demontáž a zpětnou montáž
lambda sond se čtvercovým
profilem 1/2" a vně jším
6hranem velikosti 24 mm

LAMBDA SONDA PŘED KATALYZÁTOREM

Utahovací momentym
lambda sondy

45 Nm

upevňov a c í
matice
tepelného krytu

25 Nm

108426

107925

a Demontujte:
- tepelný kryt výfukového sběrného potrubí,
- konektor lambda sondy před katalyzátorem z jeho
držáku, přičemž jej posuňte (ve směru šipky).
a Odpojte konektor lambda sondy před katalyzátorem.
a Demontujte lambda sondu pomocí přípravku (Mot.
1495).

17B-7

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Lambda sondy: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

TŘÍDA MOTORU MB nebo TŘÍDA MOTORU MD
nebo TŘÍDA MOTORU MF
LAMBDA SONDA ZA KATALYZÁTOREM

108424

a Umístěte vozidlo na zvedák.
a Demontujte konektor lambda sondy za katalyzátorem z jeho držáku, přičemž jej posuňte (ve směru
šipky).
a Odpojte konektor lambda sondy za katalyzátorem.
a Demontujte lambda sondu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- lambda sondy (45 Nm) pomocí přípravku (Mot.
1495) ,
- upevňovací matice tepelného krytu (25 Nm).

17B-8

17B

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Lambda sondy: Demontáž a zpětná montáž

17B

K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1495

Nástrčka velikosti 22 mm pro
demontáž a zpětnou montáž
lambda sond se čtvercovým
profilem 1/2" a vně jším
6hranem velikosti 24 mm

1 - Lambda sonda před katalyzátorem

Utahovací momentym
lambda sondu
katalyzátorem

před

45 Nm

lambda sondu za katalyzátorem

45 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
116635

1 - Lambda sonda před katalyzátorem

a Odpojte konektor (1) vstupní lambda sondy.

a Demontujte:

a Odepněte kabelový svazek lambda sondy před katalyzátorem.

- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,

a Demontujte lambda sondu před katalyzátorem (2)
pomocí přípravku (Mot. 1495).

- skříň vzduchového filtru (viz 12A, Palivová směs,
Schránka vzduchového filtru: Demontáž a
zpětná montáž, strana 12A-8) .
2 - Lambda sonda za katalyzátorem
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

17B-9

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Lambda sondy: Demontáž a zpětná montáž

17B

K4M
a Namontujte zpět konektor lambda sondy za katalyzátorem do jeho držáku.

2 - Lambda sonda za katalyzátorem

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
1 - Lambda sonda před katalyzátorem
a Namontujte zpět:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) .
2 - Lambda sondy před a za katalyzátorem
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
108424

a Demontujte konektor lambda sondy za katalyzátorem z jeho držáku, přičemž jej posuňte (ve směru
šipky).
a Odpojte konektor lambda sondy za katalyzátorem.
a Demontujte lambda sondu za katalyzátorem pomocí
přípravku (Mot. 1495).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
1 - Lambda sonda před katalyzátorem
a Namontujte zpět lambda sondu před katalyzátorem.
a Utáhněte předepsaným momentem lambda sondu
před katalyzátorem (45 Nm) pomocí přípravku
(Mot. 1495).
a Připněte kabelový svazek lambda sondy před katalyzátorem.
a Připojte zpět konektor lambda sondy před katalyzátorem.
2 - Lambda sonda za katalyzátorem
a Namontujte zpět lambda sondu za katalyzátorem.
a Utáhněte předepsaným momentem lambda sondu
za katalyzátorem (45 Nm) pomocí přípravku (Mot.
1495).
a Připojte zpět konektor lambda sondy za katalyzátorem.

17B-10

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Snímač otáček a polohy: Demontáž a zpětná montáž

17B

K4M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Potřebný materiál
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

diagnostický přístroj

a Namontujte zpět snímač otáček a polohy.
a Umístěte zpět držák upevnění kabelového svazku
motoru.

Utahovací momentym
upevňov a c í
snímače
a polohy

šrouby
o t áček

a Namontujte zpět oba upevňovací šrouby snímače
otáček a polohy.

8 Nm

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby snímače otáček a polohy (8 Nm).

DEMONTÁŽ

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

a Namontujte zpět vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs, Rezonátor sání: Demontáž a zpětná
montáž, strana 12A-4) .

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová
směs , Rezonátor sání: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 12A-4) .

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
III - V PŘÍPADĚ VÝMĚNY SNÍMAČE OTÁČEK
A POLOHY
a Proveďte inicializaci věnce setrvačníku motoru:

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- proveďte deceleraci s přerušením vstřikování na
druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý rychlostní stupeň mezi
3500 a 3000 ot/min, po dobu alespoň 2 s,
- proveďte deceleraci s přerušením vstřikování na
druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý rychlostní stupeň mezi
2400 a 2000 ot/min, po dobu alespoň 3 s,
a Zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj, zda bylo
toto nastavení správně provedeno ET060 „Signál
setrvačníku při běžícím motoru“.
a Čtěte kódy poruch.
a V případě potřeby proveďte opravu.
a Vymažte kódy poruch.
a Zkontrolujte správnou funkci vozidla.

116648

a Odpojte konektor (1) snímače otáček a polohy.
a Demontujte oba upevňovací šrouby (2) snímače
otáček a polohy.
a Odstraňte upevňovací držák (3) kabelového svazku
motoru.
a Demontujte snímač otáček a polohy.

17B-11

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Řídicí jednotka vstřikování benzinu Demontáž a zpětná montáž

17B

K4M nebo K7J nebo K7M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňovací matice řídicí
jednotky vstřikování

8 Nm

upevňov a c í
šrouby
ochranného krytu řídicí
jednotky vstřikování

8 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Vyjměte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
116572

a Odpojte konektor (4) řídicí jednotky vstřikování.
a Demontujte:
- upevňovací matice (5) řídicí jednotky vstřikování,
- řídicí jednotku vstřikování.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Nasaďte řídicí jednotku na její upevňovací kolíky.
a Namontujte zpět upevňovací matice řídicí jednotky
vstřikování.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice řídicí jednotky vstřikování (8 Nm).
116563

a Připojte zpět konektor řídicí jednotky vstřikování.

a Odepněte kabelový svazek (1) kladného pólu.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (2) ochranného krytu řídicí jednotky vstřikování (pokud je jím vozidlo vybaveno),

a Namontujte zpět:
- ochranný kryt řídicí jednotky vstřikování,

- ochranný kryt (3) řídicí jednotky vstřikování.
- upevňovací šrouby ochranného krytu řídicí jednotky vstřikování.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ochranného krytu ř ídicí jednotky
vstřikování (8 Nm).
a Připněte kabelový svazek kladného pólu.

17B-12

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Řídicí jednotka vstřikování benzinu Demontáž a zpětná montáž

17B

K4M nebo K7J nebo K7M
a Nainstalujte zpět akumulátor (viz Akumulátor:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

a Zkontrolujte pomocí diagnostický přístroj, zda bylo
toto nastavení správně provedeno ET060 „Signál
setrvačníku při běžícím motoru“.
a Čtěte kódy poruch.

III - V PŘÍPADĚ VÝMĚNY ŘÍDICÍ JEDNOTKY
VSTŘIKOVÁNÍ

a V případě potřeby proveďte opravu.

a Řídicí jednotka dodávaná jako náhradní díly není
provozuschopná (je dosud nekódovaná).

a Vymažte kódy poruch.

Po výměně řídicí jednotky vstřikování proveďte programování pomocí diagnostický přístroj (viz NT
9869A,
Postup
programování
a přeprogramování řídicí jednotky).
1 - Kód blokace startování
a Řídicí jednotky jsou dodávány v nekódovaném stavu. Po výměně je třeba na řídicí jednotce načíst kód
vozidla a zkontrolovat, zda je systém blokace startování funkční.
a Na několik sekund zapněte zapalování a potom je
vypněte.
UPOZORNĚNÍ
Řídicí jednotka vstřikování si uchovává kód blokace startování po celou dobu životnosti.
Tento systém není vybaven
odstranění poruchy.

kódem

pro

Je zakázáno provádět zkoušky za použití řídicích
jednotek zapůjčených ze skladu náhradních dílů
nebo z jiného vozidla, které musí být následně
vráceny. Řídicí jednotky jsou definitivně zakódovány.
a Zkontrolujte stav řídicí jednotky (kódována nebo
nekódována) pomocí diagnostický přístroj :
- pokud je stav ET009 „Načtení kódu blokace startování“ neaktivní, indikuje to, že řídicí jednotka
vstřikování není kódována.
- pokud stav ET002 „Blokace startování“ je aktivní, není spouštění motoru možné.
2 - Inicializační nastavení
a Během zkušební jízdy proveďte inicializační nastavení věnce setrvačníku:
- proveďte deceleraci s přerušením vstřikování na
druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý rychlostní stupeň mezi
3500 a 3000 ot/min, po dobu alespoň 2 s,
- proveďte deceleraci s přerušením vstřikování na
druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý rychlostní stupeň mezi
2400 a 2000 ot/min, po dobu alespoň 3 s,

17B-13

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Potenciometr pedálu akcelerace: Demontáž a zpětná montáž
K9K

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

113384

a Odpojte konektor (1) potenciometru pedálu akcelerace.
a Demontujte:
- upevňovací šrouby (2) pedálu akcelerace,
- pedál akcelerace.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- pedál akcelerace,
- upevňovací šrouby pedálu akcelerace.
a Připojte konektor potenciometru pedálu akcelerace.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

17B-14

17B

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Potenciometr modulu škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž

17B

K7J nebo K7M

DEMONTÁŽ

108423

a Demontujte upevňovací šrouby (1) pouzdra vzduchového filtru.
107356

a Odepněte kulový čep (3) .

107361

a Odpojte:
- potrubí pro zpětné odsávání olejových par (2) ,
- přívodní vzduchovou trubici.
a Demontujte schránku vzduchového filtru.

107357

a Odpojte:
- konektor potenciometru (4) ,
- konektor krokového motoru pro regulaci volnoběhu
(5) .
a Demontujte:
- modul škrticí klapky jeho sklopením,
- upevňovací šrouby potenciometru, (4)
- potenciometr.

17B-15

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Potenciometr modulu škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Systematicky vymě ňte
těsnění.

všechna demontovaná

a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

17B-16

17B

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU
Potenciometr modulu škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž

17B

K4M
Potřebné speciální nářadí
Momentový šroubovák

Mot. 1608

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
potenciometru modulu
škrticí klapky

2,4 Nm

upevňov a c í
šroub
pouzdra vzduchového
filtru

9 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová
směs , Rezonátor sání: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 12A-4) .

14843

a Odpojte:
- konektor (1) krokového motoru pro volnoběh,
- konektor (2) potenciometru modulu škrticí klapky,
- potrubí (3) recirkulace palivových par.
a Demontujte oba upevňovací šrouby (4) schránky
vzduchového filtru.
a Vyjmě te schránku vzduchového filtru zmodulu
škrticí klapky.

17B-17

VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU

17B

Potenciometr modulu škrticí klapky: Demontáž a zpětná montáž
K4M
- konektor krokového
volnoběhu.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

motoru

pro

regulaci

a Namontujte zpět vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs, Rezonátor sání: Demontáž a zpětná
montáž, strana 12A-4) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

116566

a Demontujte:
- oba upevňovací šrouby (5) potenciometru modulu
škrticí klapky,
- potenciometr (6) modulu škrticí klapky.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- potenciometr modulu škrticí klapky,
- oba upevňovací šrouby potenciometru modulu
škrticí klapky.
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby potenciometru modulu škrticí klapky (2,4
Nm) pomocí přípravku (Mot. 1608).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Umístěte zpět schránku vzduchového filtru.
a Namontujte zpět oba upevňovací šrouby schránky
vzduchového filtru.
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šroub pouzdra vzduchového filtru (9 Nm).
a Připojte zpět:
- potrubí recirkulace palivových par,
- konektor potenciometru modulu škrticí klapky,

17B-18

CHLAZENÍ
Chlazení motoru: Díly a přípravky pro opravu
PŘÍPRAVKY
Chladicí kapalina GLACEOL RX (TYP D)

Poznámka:
Chladicí kapalina připravená k použití nebo nemrznoucí směs vyžadující zředě ní s destilovanou
vodou za dodržení instrukcí uvedených na obalu.

19A-1

19A

CHLAZENÍ
Chlazení motoru: Opatření při opravě

DŮLEŽITÉ
Protože jsou okruhy používány pod tlakem, dejte
pozor na vysoké teploty (nebezpečí vážných
popálenin).
Neodstraňujte ventil vyrovnávací nádržky, když je
motor horký. Při zásahu pod kapotou mějte na
zřeteli možnost náhlého spuštění ventilátoru nebo
ventilátorů chladiče.
Neotvírejte jeden ani více odvzdušňovacích šroubů
při běžícím motoru.
Nikdy nepoužívejte jiné než př edepsané kapaliny:
GLACEOL RX (TYP D).

UPOZORNĚNÍ
Chladicí kapalina přispívá ke správné funkci motoru
(tepelná výměna).
Systém nesmí být provozován s pouhou vodou.

UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).

UPOZORNĚNÍ
Při zásahu vyžadujícím úplné vypuštění okruhu,
bezpodmínečně vypláchněte systém čistou vodou,
vyfoukejte jej stlačeným vzduchem, abyste vodu
odstranili, naplň te a odvzdušněte systém a
následně změřte účinnou mrazuvzdornost.
Kritéria, která je třeba dodržet jsou:
- mrazuvzdornost do -25 ˚C ± 2 pro chladné a
mírné podnebí,
- mrazuvzdornost do -40 ˚C ± 2 pro velmi chladné
podnebí.

UPOZORNĚNÍ
Proveďte vypuštění při vlažném motoru.
Proveďte vypláchnutí a naplnění při vlažném nebo
studeném motoru.
Nikdy nevyplachujte horký motor (nebezpečí velkého tepelného šoku).

19A-2

19A

CHLAZENÍ
Okruh chlazení motoru: Charakteristiky
Vozidla současného sortimentu jsou vybavena chladicím systémem s následujícími charakteristikami:
- hermeticky uzavřený tlakový systém (ventil vyrovnávací nádržky),
- systém používající kapalinu typu "D",
- systémy vytápění kabiny prostřednictvím výměníku
typu "ohříváku vzduchu" pod palubní deskou.
I - MNOŽSTVÍ A SPECIFIKACE CHLADICÍ
KAPALINY

Motor

Množství (l)

Specifikace

K7J

Přibližně 5,45
(verze s klimatizací)

GLACEOL RX
(TYP D)

K7M
K9K
K4M

Přibližně 4 , 5
(verze bez klimatizace)

Do systému
dolévejte
výhradně chladicí kapalinu.

Zvláštnosti:
- mrazuvzdornost do -25 ˚C ± 2 pro chladné a mírné
podnebí,
- mrazuvzdornost do -40 ˚C ± 2 pro velmi chladné podnebí.
II - TERMOSTAT

Motor

Začátek otevírání (˚C)

Konec otevírání (˚C)

89

99 ± 2

K7J
K7M
K9K
K4M
Všechny motory: Kalibrační hodnota ventilu vyrovnávací nádržky s piktogramem žluté barvy: 1,4 baru.

19A-3

19A

CHLAZENÍ
Okruh chlazení motoru: Kontrola

19A

II - KONTROLA VENTILU

Potřebné speciální nářadí

a

Ms. 554-01

Adaptační uzávěr výměnný
na vyrovnávací nádržku

Ms. 554-07

Přístroj pro kontrolu okruhu
chlazení a ventilu vyrovnávací
nádržky

Ms. 554-06

Výměnný uzávěr pro zkoušku
ventilů vyrovnávací nádržky
(2. montáž).

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vymě ňte ventil vyrovnávací
nádržky, pokud přes ventil uniká chladicí kapalina.
a Nasaďte uzávěr přípravku (Ms. 554-06) na kontrolní
přístroj (Ms. 554-07).
a Našroubujte ventil vyrovnávací nádržky na uzávěr
přípravku (Ms. 554-06).
a Pomocí přípravku (Ms.
kalibrační hodnotu ventilu.

I - KONTROLA TĚSNOSTI OKRUHU

554-07)

zkontrolujte

Poznámka:
- Je třeba dosáhnout tlaku 1,4 baru ± 0,1, což je
kalibrační hodnota ventilu.
- Tlak nesmí klesat, pokud ano, vyměňte ventil.

97871-1

a Nahraďte ventil vyrovnávací nádržky uzávěrem
přípravku (Ms. 554-01).
a Připojte přístroj pro kontrolu chladicího systému
(Ms. 554-07) na uzávěr přípravku. (Ms. 554-01)
a Nechte motor zahřát až do spuštění ventilátoru
a potom jej zastavte.
a Uveďte okruh pod tlak pomocí přípravku (Ms. 55407).
Poznámka:
- Tlak, kterého je třeba dosáhnout, je o 0,1 baru
nižší, než kalibrační hodnota tlaku.
- Tlak nesmí klesat, pokud ano, najděte místo
úniku.

19A-4

CHLAZENÍ
Okruh chlazení motoru: Funkční schéma

19A

K9K, a 790 nebo 794
Funkční schéma okruhu chlazení

21420

(1)

Motor

(2)

Chladič

(3)

Výměník topení

(4)

Vyrovnávací nádržka

(5)

Čerpadlo chladicí kapaliny

(6)

Termostat

(7)

Odvzdušňovací ventily

(8)

Výměník chladicí kapaliny - oleje

(9)

Teplotní spínač

Poznámka:
Kalibrační hodnota odvzdušňovacího ventilu vyrovnávací nádržky je 1.4 baru.

19A-5

CHLAZENÍ
Okruh chlazení motoru: Funkční schéma

19A

K9K, a 792

115079

(1)

Motor

(2)

Chladič motoru

(3)

Výměník topení

(4)

Vyrovnávací nádržka

(5)

Čerpadlo chladicí kapaliny

(6)

Termostat

(7)

Odvzdušňovací šroub

(8)

Výměník chladicí kapaliny - oleje

(9)

Teplotní spínač

(10)

EGR

Poznámka:
Kalibrační hodnota odvzdušňovacího ventilu vyrovnávací nádržky je 1,4 baru.

19A-6

CHLAZENÍ
Okruh chlazení motoru: Funkční schéma
K4M
FUNKČNÍ SCHÉMA CHLADICÍHO SYSTÉMU

116641

(1)

Motor

(2)

Chladič motoru

(3)

Vyrovnávací nádržka

(4)

Výměník topení

(5)

Držák termostatu

(6)

Čerpadlo chladicí kapaliny

(7)

Termostat

(8)

Odvzdušňovací šroub

19A-7

19A

CHLAZENÍ
Okruh chlazení motoru: Funkční schéma

19A

K7J nebo K7M

110897

(1)

Motor

(2)

Čerpadlo chladicí kapaliny

(3)

Termostat

(4)

Odvzdušňovací šroub

(5)

Výměník topení

(6)

Chladič motoru

(7)

Vyrovnávací nádržka

Poznámka:
Kalibrační hodnota odvzdušňovacího ventilu vyrovnávací nádržky je 1,4 baru.

19A-8

CHLAZENÍ
Chladicí systém: Vypuštění a naplnění

19A

Potřebné speciální nářadí
Car. 1363

Nástroje
obložení.

pro

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

UPOZORNĚNÍ

odstrojení

Při zásahu vyžadujícím úplné vypuštění okruhu,
bezpodmínečně vypláchněte systém vodou, vyfoukejte jej stlačeným vzduchem, abyste vodu odstranili, naplňte a odvzdušněte systém a následně
změřte účinnou mrazuvzdornost.
Kritéria, která je třeba dodržet jsou:
- mrazuvzdornost do -25 ˚C ± 2 pro chladné a
mírné podnebí,

na pružné

- mrazuvzdornost do -40C ± 2 pro velmi chladné
podnebí.

DŮLEŽITÉ
Poznámka:

Protože jsou okruhy používány pod tlakem, dejte
pozor na vysoké teploty (nebezpečí vážných
popálenin).

Před zásahem ochraňte elektrická příslušenství
pomocí plastových sáčků.

Nikdy neodstraňujte ventil vyrovnávací nádržky,
když je motor horký.
Stejně tak při zásahu pod kapotou dávejte pozor na
náhlé spuště ní ventilátoru nebo ventilátorů
chladiče.

Poznámka:
Motor musí být zastaven a systém klimatizace
deaktivován, aby se předešlo chodu ventilátorů od
spuštění motoru.

Neotvírejte jeden ani více odvzdušňovacích šroubů
při běžícím motoru.

I - VÝMĚNA OLEJE
DŮLEŽITÉ

a Použijte následující přípravky:

Chladicí kapalina přispívá ke správné funkci motoru
(tepelná výměna).

- (Car. 1363) ,

Systém nesmí být provozován s pouhou vodou.

- (Mot. 1202-02) ,

- (Mot. 1202-01) ,

- (Mot. 1448).
UPOZORNĚNÍ
Proveďte vypuštění při vlažném motoru.
Proveďte vypláchnutí a naplnění při vlažném nebo
studeném motoru.
Nikdy nevyplachujte horký motor (nebezpečí velkého tepelného šoku).

a Demontujte ventil vyrovnávací nádržky.
a Otevřete chladicí okruh na dolním potrubí chladiče
pomocí přípravku (Car. 1363).
a Vyfoukejte okruh přes otvor ventilu vyrovnávací
nádržky stlačeným vzduchem, abyste odstranili
maximum kapaliny.
II - ČIŠTĚNÍ
a Pro vyčištění (viz 19A, Chlazení, Okruh chlazení
motoru: Čištění, strana 19A-11) .

19A-9

CHLAZENÍ
Chladicí systém: Vypuštění a naplnění
III - NAPLNĚNÍ
a
UPOZORNĚNÍ
Motor musí být zastaven a systém klimatizace
deaktivován, aby nebyl ventilátor od začátku
provádění postupu v chodu.
a Použijte chladicí kapalinu GLACEOL RX (typ D).
a Naplňte chladicí okruh pomocí přístroje pro naplnění
a diagnostiku chladicího okruhu). Použití tohoto
přístroje (viz NT 3857, Použití přístroje pro diagnostiku a naplnění chladicího okruhu).
a Naplňte vyrovnávací nádržku až do přetečení chladicí kapaliny.
a Namontujte zpět ventil vyrovnávací nádržky.
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-10

19A

CHLAZENÍ
Okruh chlazení motoru: Čištění
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

DŮLEŽITÉ
Protože jsou okruhy používány pod tlakem, dejte
pozor na vysoké teploty (nebezpečí vážných
popálenin).
Neodstraňujte ventil vyrovnávací nádržky, když je
motor horký.
Stejně tak při zásazích pod kapotou dávejte pozor
na náhlé spuštění ventilátoru nebo ventilátorů
chladiče.
Neotvírejte jeden ani více odvzdušňovacích šroubů
při běžícím motoru.

UPOZORNĚNÍ
Proveďte vypuštění při vlažném motoru.
Proveďte vypláchnutí a naplnění při vlažném nebo
studeném motoru.
Nikdy nevyplachujte horký motor (nebezpečí velkého tepelného šoku).
a Pro správné vyčištění chladiče motoru naplňte chladicí okruh přes vyrovnávací nádržku vodou.
Poznámka:
V některých případech odpojte horní duritové
potrubí chladiče, abyste správně vypláchli
chladič motoru.
a Vyfoukejte okruh přes otvor ventilu vyrovnávací
nádržky stlačeným vzduchem, abyste odstranili
maximum vody.
a Připojte dolní duritové potrubí chladiče a jeho objímku pomocí přípravku (Mot. 1448) , (Mot. 1202-01)
nebo (Mot. 1202-02).

19A-11

19A

CHLAZENÍ
Chladicí systém: Odvzdušnění
ODVZDUŠNĚNÍ
a
DŮLEŽITÉ
- Neotevírejte odvzdušňovací šroub nebo šrouby
při běžícím nebo horkém motoru.
- Neotevírejte vyrovnávací nádržku, dokud je
motor horký (nad 50 ˚C) nebo dokud běží.
- V případě potřeby doplňte hladinu.
- Uzávěr otvor u vyrovnávací nádržky utahujte při
zahřátém motoru.
- Pomocí schváleného materiálu změřte stupeň
mrazuvzdornosti chladicí kapaliny.
- Zkontrolujte případné úniky.
- Zkontrolujte správnou funkci topení vozidla.
a Spusťte motor.
K4M nebo K7J nebo K7M
a Udržujte otáčky motoru na 2500 ot./min až do tří
spuštění ventilátoru chladiče (doba potřebná k automatickému odvzdušnění).

K9K
a Udržujte otáčky motoru na 1500 ot./min a potom 2
až 3krát prudce změňte otáčky motoru (až na maximální otáčky) přibližně každé 2 minuty až do druhého spuštění ventilační jednotky.

a V případě potřeby upravte hladinu chladicí kapaliny
ve vyrovnávací nádržce.

19A-12

19A

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K7J nebo K7M, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na zvedák.
a Demontujte kryt pod motorem.
a Vypusťte chladicí systém dolním duritovým potrubím chladiče pomocí přípravku (Mot. 1202-01) nebo
nebo (Mot. 1448) (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Demontujte nádržku na kapalinu posilovače řízení z
jejího držáku (bez otevření okruhu).
a Uvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení
k motoru.

109398

a Odpojte:
- horní duritové potrubí chladiče pomocí přípravku
(Mot. 1202-01) nebo (Mot. 1448).
- konektor (2) ventilační jednotky,

109396

a Demontujte drž ák
posilovače řízení.

(1 ) nádržky na kapalinu
108430

a Demontujte upevňovací matice (3) chladiče přes
masku chladiče (aniž byste demontovali nárazník).
a Demontujte chladič.

19A-13

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
UPOZORNĚNÍ
Při zpětné montáži nepoškoďte žebra chladiče.
a Naplňte a odvzdušněte chladicí okruh (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .

19A-14

19A

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
Potřebné speciální nářadí
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

a Demontujte nádržku na kapalinu posilovače řízení z
jejího držáku (bez otevření okruhu).

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

a Uvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení
k motoru.

a Odepněte potrubí posilovače ř ízení na ventilační
jednotce.

a Demontujte držák nádržky na kapalinu posilovače
řízení.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací prostředky).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte kryt pod motorem.
a Vypusťte chladicí okruh motoru dolním duritovým
potrubím chladiče pomocí přípravku (Mot. 1448) ,
(Mot. 1202-01) nebo (Mot. 1202-02) (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9)

108430

a Demontujte:
24759

a Odpojte:

- upevň ovací matice (3) chladiče skrz masku
chladiče (bez demontáže předního nárazníku),
- sestavu chladiče a ventilační jednotky z vozidla.

- konektor (1) ventilační jednotky,

- horní upevňovací úchyty chladiče,

- horní duritové potrubí (2) na chladiči pomocí
přípravku (Mot. 1448) , (Mot. 1202-01) nebo (Mot.
1202-02).

- ventilační jednotku.

19A-15

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

a Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

a Proveďte naplnění chladicího okruhu (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .

a

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).

a Proveďte odvzdušnění chladicího systému (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

Při zásahu vyžadujícím úplné vypuštění okruhu,
bezpodmínečně vypláchně te systém čistou
vodou, vyfoukejte jej stlačeným vzduchem,
abyste vodu odstranili, naplňte a odvzdušněte
systém a následně změřte účinnou mrazuvzdornost.
Je nutno dodržet následující kritéria:
- mrazuvzdornost do -25˚C ± 2 pro chladné a
mírné podnebí,
- mrazuvzdornost do -40˚C ± 2 pro velmi chladné
podnebí.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět na chladič:
- ventilační jednotku,
- horní upevňovací úchyty chladiče.
a Namontujte zpět sestavu chladiče a ventilační jednotky na vozidlo.
III - KONEČNÁ ETAPA
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Namontujte zpět:
- držák nádržky na kapalinu posilovače řízení,
- nádržku na kapalinu posilovače řízení na její držák
(bez otevření okruhu).
a Připněte potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce.

a Připojte zpět:
- konektor ventilační jednotky,
- horní duritové potrubí na chladiči.
a Namontujte zpět upevňovací objímku horního duritového potrubí pomocí přípravku (Mot. 1448) , (Mot.
1202-01) nebo (Mot. 1202-02).

19A-16

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790, a KLIMATIZACE

Utahovací momentym
upevňov a c í
šroub
ventilačn í
jednotky
motoru

4 N.m

upevňovací šrouby kondenzátoru na chladiči

2 Nm

upevňov a c í
šrouby
vysoušecí nádobky na
ventilační jednotce

N.m

upevňov a c í
šroub
potrubí klimatizace na
ventilační jednotce

2 N.m
24779

a Odpojte:
- konektory (1) na ventilační jednotce,

DEMONTÁŽ

- horní duritové potrubí na chladič pomocí kleští na
objímky « CLIC » .

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

a Odepněte kabelový svazek z ventilační jednotky.

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Demontujte:
- upevň ovací šroub (2) potrubí klimatizace na
ventilační jednotce,

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) .

- upevňovací šrouby (3) vysoušecí nádobky na
ventilační jednotce.

a Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).
a Vypusťte chladicí okruh motoru dolním duritovým
potrubím chladiče (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Od schránky vzduchového filtru odpojte vzduchovou
trubku.

108104

a Demontujte:
- upevňovací kolíky (4) vzduchového deflektoru,
- vzduchový deflektor.

19A-17

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790, a KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- chladič,
24785

a Demontujte upevňovací šrouby (5) kondenzátoru na
chladiči.
a Uvažte kondenzátor k hornímu příčníku.

- ventilační jednotku.
a Namontujte zpět upevňovací šrouby ventilační jednotky.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub ventilační jednotky motoru (4 N.m).
a Namontujte zpět:
- horní upevňovací úchyty chladiče,
- upevňovací matice chladiče.
a Namontujte zpět upevňovací šrouby kondenzátoru
na chladiči.
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby kondenzátoru na chladiči (2 Nm).
a Namontujte zpět:
- upevň ovací šrouby vysoušecí nádobky na
ventilační jednotce,
- upevňovací šroub potrubí klimatizace na ventilační
jednotce.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby vysoušecí nádobky na
ventilační jednotce (N.m) ,

108430

- upevňovací šroub potrubí klimatizace na
ventilační jednotce (2 N.m).

a Demontujte:
- upevňovací šrouby ventilační jednotky,
- upevňovací matice (6) chladiče,
- horní upevňovací úchyty chladiče.
a Demontujte spodem:

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět vzduchový deflektor.
a Připněte kabelový svazek na ventilační jednotce.
a Připojte zpět:

- ventilační jednotku,

- konektory na ventilátoru chladiče,

- chladič.

- horní duritové potrubí na chladiči,
- dolní duritové potrubí na chladiči.

19A-18

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 790, a KLIMATIZACE
a Naplňte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Namontujte zpět:
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) ,
- ochranný kryt pod motorem.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) .
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-19

19A

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792 nebo 794, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
Potřebné speciální nářadí
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

a Odepněte duritová potrubí posilovače řízení na
ventilační jednotce.

DEMONTÁŽ

a Demontujte nádržku na kapalinu posilovače řízení z
jejího držáku (bez otevření okruhu).

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

a Uvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení
k motoru.

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Demontujte držák (1) n á d ržky na kapalinu
posilovače řízení.

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:

a Odepněte:
- potrubí výměníku vzduch-vzduch (2) na ventilační
jednotce,

- masku motoru,
- přívodní vzduchovou trubici,

- kabelový svazek ventilační jednotky.

- ochranný kryt pod motorem.
a Vypusťte chladicí okruh motoru dolním duritovým
potrubím chladiče (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

a Odpojte:
- konektor (3) na ventilační jednotce,
- horní duritové potrubí chladiče pomocí přípravku
(Mot. 1448) ,

a Vypláchněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Okruh chlazení motoru: Čištění, strana 19A-11) .
a Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

- dolní duritové potrubí chladiče pomocí přípravku
(Mot. 1448).
a Demontujte výměník vzduch - vzduch (viz 12B,
Přeplňování, V ý mě ník vzduch-vzduch:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12B-15) .

24820

a

19A-20

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792 nebo 794, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Namontujte zpět výměník vzduch - vzduch. (viz 12B,
Přeplňování, V ý mě ník vzduch-vzduch:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12B-15)
a Připojte:
- dolní duritové potrubí chladiče pomocí přípravku
(Mot. 1448) ,
- horní duritové potrubí chladiče pomocí přípravku
(Mot. 1448).
- konektor na ventilační jednotce.
a Připněte:
- kabelový svazek ventilační jednotky,
- potrubí výměníku vzduch - vzduch na ventilační
jednotce.
108430

a Demontujte:
- upevňovací matice (4) chladiče,
- horní upevňovací úchyty chladiče.
a Spodem vozidla demontujte:
- ventilační jednotku,
- chladič.

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Namontujte zpět držák nádržky na kapalinu
posilovače řízení.
a Namontujte zpět nádržku na kapalinu posilovače
řízení na její držák.
a Připněte duritová potrubí posilovače řízení na
ventilační jednotce.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Namontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

a
UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).

a Naplňte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Namontujte zpět:

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

- ochranný kryt pod motorem,

a Spodem vozidla namontujte zpět:

- vzduchovou trubici,

- chladič,
- ventilační jednotku.
a Namontujte zpět:
- horní upevňovací úchyty chladiče,
- upevňovací matice chladiče.

- kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-21

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792 nebo 794, a KLIMATIZACE
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Utahovací momentym
upevňov a c í
šroub
ventilačn í
jednotky
motoru

4 N.m

upevňovací šrouby kondenzátoru na chladiči

2 Nm

upevňov a c í
šrouby
vysoušecí nádobky na
ventilační jednotce

N.m

upevňov a c í
šroub
potrubí klimatizace na
ventilační jednotce

2 N.m
24811

a Odepněte:
- potrubí výměníku vzduch-vzduch (1) na ventilační
jednotce,

DEMONTÁŽ

- kabelový svazek ventilační jednotky.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Odpojte:
- konektory (2) na ventilační jednotce,
- horní duritové potrubí chladiče pomocí přípravku
(Mot. 1448).

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

- dolní duritové potrubí chladiče pomocí přípravku
(Mot. 1448).
a Demontujte:
- upevň ovací šroub (3) potrubí klimatizace na
ventilační jednotce,

a Demontujte:
- masku motoru,

- upevňovací šrouby (4) vysoušecí nádobky na
ventilační jednotce.

- přívodní vzduchovou trubici,
- ochranný kryt pod motorem.
a Vypusťte chladicí okruh motoru dolním duritovým
potrubím (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém:
Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

a Demontujte výměník vzduch - vzduch (viz 12B,
Přeplňování, V ý mě ník vzduch-vzduch:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12B-15) .

a Vypláchněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Okruh chlazení motoru: Čištění, strana 19A-11) .

19A-22

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792 nebo 794, a KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
24785

a Spodem vozidla namontujte zpět:
- chladič,

a Demontujte upevňovací šrouby (5) kondenzátoru na
chladiči.

- ventilační jednotku.

a Uvažte kondenzátor k hornímu příčníku.

a Namontujte zpět upevňovací šrouby ventilační jednotky.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub ventilační jednotky motoru (4 N.m).
a Umístěte:
- horní upevňovací úchyty chladiče,
- upevňovací matice chladiče.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět upevňovací šrouby kondenzátoru
na chladiči.
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby kondenzátoru na chladiči (2 Nm).
a Namontujte zpět výměník vzduch - vzduch. (viz 12B,
Přeplňování, V ý mě ník vzduch-vzduch:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12B-15)
a Namontujte zpět:
- upevň ovací šrouby vysoušecí nádobky na
ventilační jednotce,
- upevňovací šroub potrubí klimatizace na ventilační
jednotce.

108430

a Demontujte:

a Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby vysoušecí nádobky na
ventilační jednotce (N.m) ,

- upevňovací šrouby ventilační jednotky,
- upevňovací matice (6) chladiče,
- horní upevňovací úchyty chladiče.
a Spodem vozidla demontujte:

- upevňovací šroub potrubí klimatizace na
ventilační jednotce (2 N.m).
a Připojte:
- dolní duritové potrubí na chladiči,

- ventilační jednotku,

- horní duritové potrubí na chladiči,

- chladič.

- konektory na ventilátoru chladiče.

19A-23

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792 nebo 794, a KLIMATIZACE
a Namontujte zpět upevňovací objímky horního duritového potrubí a dolního duritového potrubí pomocí
přípravku (Mot. 1448).
a Připněte:
- kabelový svazek na ventilační jednotce,
- potrubí výměníku vzduch - vzduch na ventilační
jednotce.
a Naplňte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- přívodní vzduchovou trubici,
- masku motoru,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-24

19A

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K4M nebo K7J nebo K7M, a KLIMATIZACE
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Utahovací momentym
upevňovací šrouby kondenzátoru na chladiči

2 N.m

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

109396

a Demontujte upevňovací objímky horního duritového
potrubí a dolního duritového potrubí pomocí
přípravku (Mot. 1202-01) (Mot. 1448).
a Odpojte:
- konektory (1) na ventilační jednotce,

a Demontujte:

- horní duritové potrubí na chladiči,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),

- dolní duritové potrubí na chladiči.
a Uvolněte ventilační jednotku:
- kabelový svazek,

- přívodní vzduchovou trubici,

- potrubí (2) klimatizace.

- ochranný kryt pod motorem.
a Vypusťte okruh chlazení motoru dolním duritovým
potrubím chladiče (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Demontujte držák (3) n á d ržky na kapalinu
posilovače řízení.

a Vypláchněte chladicí okruh (viz 1 9 A , Chlazení,
Okruh chlazení motoru: Čištění, strana 19A-11) .

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Odepněte potrubí posilovače ř ízení na ventilační
jednotce.
a Demontujte nádržku na kapalinu posilovače řízení z
jejího držáku (bez otevření okruhu).
a Uvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení
k motoru.

19A-25

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K4M nebo K7J nebo K7M, a KLIMATIZACE
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108104

a Demontujte:
- upevňovací kolíky (4) vzduchového deflektoru,
- vzduchový deflektor.
108430

a Demontujte:
- upevňovací matice (6) chladiče,
- horní upevňovací úchyty chladiče.
a Spodem demontujte:
- ventilační jednotku,
- chladič.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
108106

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Spodem namontujte zpět:
- chladič,
- ventilační jednotku.
108107

a Demontujte upevňovací šrouby (5) kondenzátoru na
chladiči.

a Umístěte zpět:

a Uvažte kondenzátor k hornímu příčníku.

- horní upevňovací úchyty chladiče,
- upevňovací matice chladiče.

19A-26

CHLAZENÍ
Chladič motoru: Demontáž a zpětná montáž
K4M nebo K7J nebo K7M, a KLIMATIZACE
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět upevňovací šrouby kondenzátoru
na chladiči.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kondenzátoru na chladiči (2 N.m).
a Umístěte zpět vzduchový deflektor.
a Namontujte zpět upevňovací kolíky vzduchového
deflektoru.
a Připněte na ventilační jednotku:
- potrubí klimatizace,
- kabelový svazek.
a Připojte zpět:
- dolní duritové potrubí na chladiči,
- horní duritové potrubí na chladiči,
- konektory na ventilátoru chladiče.
a Namontujte zpět upevňovací objímky horního duritového potrubí a dolního duritového potrubí pomocí
přípravku (Mot. 1202-01) (Mot. 1448).
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Namontujte zpět:
- držák nádržky na kapalinu posilovače řízení,
- nádržku na kapalinu posilovače řízení na její držák
(bez otevření okruhu).
a Připněte potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce.

a Naplňte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- přívodní vzduchovou trubici,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Proveďte odvzdušnění chladicího systému (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

19A-27

19A

CHLAZENÍ
Čerpadlo chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž

19A

K7J nebo K7M
- čerpadlo chladicí kapaliny.

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1202-01
Mot. 1448

ČIŠTĚNÍ

Kleště na pružné objímky
(velký model)
Distancí kleště
objímky

a

na pružné

DŮLEŽITÉ
- Nepoškrábejte tě snicí plochy
povrchů.

hliníkových

- Použijte ochranné brýle.

Utahovací momentym
šroub čerpadla chladicí
kapaliny M8

2,2 daN.m

šrouby čerpadla chladicí kapaliny M6

1 daN.m

- Při práci použijte rukavice.
- Vyčistě t e
tě snicí plochy
přípravkem
DECAPJOINT, abyste rozpustili část těsnění,
která zůstane přilepena.
- Naneste přípravek na část, kterou je třeba
vyčistit. Počkejte přibližně deset minut
a následně odstraňte zbytky dřevěnou stěrkou.

DEMONTÁŽ
a Odpojte akumulátor, přičemž začněte záporným
pólem.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

a Vypusťte chladicí systém dolním duritovým potrubím chladiče pomocí přípravku (Mot. 1202-01) nebo
(Mot. 1448) (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém:
Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Demontujte:
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- napínací kladku rozvodu.

10063

a
Poznámka:
Utěsnění čerpadla chladicí kapaliny je zajištěno
prostřednictvím přípravku LOCTITE 518, linie (1)
musí být aplikována podle výše uvedeného
nákresu.

109240

a Demontujte:
- upevňovací šrouby čerpadla chladicí kapaliny,

19A-28

CHLAZENÍ
Čerpadlo chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

109240

a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- šroub č erpadla chladicí kapaliny M8 (2,2
daN.m) (1) ,
- šrouby čerpadla chladicí kapaliny M6 (1
daN.m).
a Namontujte zpět rozvodový řemen (viz 11A, Přední
horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-30) .
a Naplňte a odvzdušněte chladicí okruh (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .

19A-29

19A

CHLAZENÍ
Čerpadlo chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
čerpadla chladicí kapaliny

na
předepsaný
moment 11
Nm

upevňov a c í
šrouby
vnitřního krytu rozvodu

9 Nm

upevňovací šrouby alternátoru

21 Nm

102267

a Odpojte kabely od alternátoru.
a Demontujte horní upevnění alternátoru. (1)
a Povolte dolní upevnění alternátoru.

DEMONTÁŽ

a Sklopte alternátor směrem dopředu.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Vypusťte chladicí okruh motoru dolním duritovým
potrubím chladiče pomocí přípravku (Mot. 1448) ,
(Mot. 1202-01) nebo (Mot. 1202-02)
a Demontujte:
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) .
102266

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (2) krytu rozvodu,
- vnitřní kryt rozvodu.

19A-30

CHLAZENÍ
Čerpadlo chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K
a Naneste přípravek na část, kterou je třeba vyčistit.
Počkejte přibližně deset minut a následně odstraňte
zbytky dřevěnou stěrkou.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

UPOZORNĚNÍ
Tě snicí plochy musí být čisté, suché a
odmaštěné (nedotýkejte se jich prsty).

UPOZORNĚNÍ
Po každé demontáži čerpadla chladicí kapaliny
bezpodmínečně vyměňte těsnění čerpadla chladicí kapaliny.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

102262

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (3) čerpadla chladicí kapaliny,
- čerpadlo chladicí kapaliny.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
DŮLEŽITÉ
Nepoškrábejte
povrchů.

těsnicí

plochy

hliníkových

Použijte ochranné brýle.
Při práci použijte rukavice.
102262

a Vyčistěte těsnicí plochy přípravkem DECAPJOINT,
abyste rozpustili část těsnění, která zůstane
přilepena.

a Namontujte zpět:
- čerpadlo chladicí kapaliny,
- upevňovací šrouby čerpadla chladicí kapaliny.
a Utáhněte ve vyznačeném pořadí upevňovací
šrouby č erpadla chladicí kapaliny (na
předepsaný moment 11 Nm).

Poznámka:
Naneste jednu až dvě kapky prostředku LOCTITE FRENETANCH na upevňovací šrouby
čer padla chladicí kapaliny.

19A-31

CHLAZENÍ
Čerpadlo chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž
K9K
III - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět vnitřní kryt rozvodu.
a Utáhněte upevňovací šrouby vnitřního krytu rozvodu (9 Nm).
a Namontujte zpět alternátor.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby alternátoru (21 Nm).
a Připojte elektrická spojení alternátoru.
a Namontujte zpět:
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) .
a Proveďte:
- naplnění chladicího systému (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana
19A-9) ,
- Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
- odvzdušnění chladicího systému (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

19A-32

19A

CHLAZENÍ
Čerpadlo chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž

19A

K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
upevňovací šroub M8
čerpadla chladicí kapaliny

22 N.m

upevňovacích šroubů
M6 čerpadla chladicí
kapaliny

11 N.m

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:

14505

- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (1) čerpadla chladicí kapaliny,

- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) .
a Vypusťte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

- čerpadlo chladicí kapaliny.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
DŮLEŽITÉ
Nepoškrábejte
povrchů.

těsnicí

plochy

hliníkových

Použijte ochranné brýle.
Při práci použijte rukavice.
Vyčistěte těsnicí plochy přípravkem DECAPJOINT,
abyste rozpustili část tě snění, která zůstane
přilepena.
a Naneste přípravek na plochy, které budete čistit,
počkejte přibližně deset minut a potom odstraňte
zbytky dřevěnou stěrkou.
a
UPOZORNĚNÍ
Tě snicí plochy musí bý t čisté, suché
a odmaštěné (nedotýkejte se jich prsty).
Odmastěte odmašťovacím prostředkem těsnicí plochy.

19A-33

CHLAZENÍ
Čerpadlo chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž

19A

K4M
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

10063

a Naneste (2) pás EPOXYDOVÉHO LEPIDLA o šířce
0,6 až 1 mm.

14505

a
Poznámka:
Naneste jednu až dvě kapky přípravku LOCTITE
FREBETANCHE na upevňovací šrouby (1) a (4)
čer padla chladicí kapaliny
Namontujte zpět:
- čerpadlo chladicí kapaliny,
- upevňovací šrouby čerpadla chladicí kapaliny.
a Předběžně utáhně te na př edepsaný moment
upevňovací šrouby čerpadla chladicí kapaliny 8
N.m.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub M8 čerpadla chladicí kapaliny (22 N.m) (1)
.
a Utáhněte ve vyznačeném pořadí a na předepsaný
moment zbytek upevňovacích šroubů M6
čerpadla chladicí kapaliny (11 N.m).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- rozvodový řemen (viz 11A, Přední horní část motoru, Rozvodový řemen: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 11A-30) ,
- řemen příslušenství (viz 11A, Přední horní část
motoru, Ř emen příslušenství: Demontáž
a zpětná montáž, strana 11A-1) ,

19A-34

CHLAZENÍ
Čerpadlo chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž
K4M
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
a Naplňte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-35

19A

CHLAZENÍ
Termostat: Demontáž a zpětná montáž

19A

K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
pouzdra držáku termostatu

1 daN.m

DEMONTÁŽ
a Vypusťte chladicí systém dolním duritovým potrubím chladiče pomocí přípravku nebo nebo (Mot.
1202-01) (Mot. 1448) (viz 19A, Chlazení, Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Od schránky vzduchového filtru odpojte vzduchovou
trubku.

109212

a Demontujte:
- upevňovací šrouby pouzdra držáku termostatu,
- pouzdro držáku termostatu,
- termostat.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Bezpodmínečně vyměňte těsnění pouzdra držáku
termostatu.
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby pouzdra držáku termostatu (1 daN.m).

108565

a Demontujte duritová potrubí (1) z pouzdra držáku
termostatu (2) .

19A-36

CHLAZENÍ
Termostat: Demontáž a zpětná montáž
K9K
a Termostat je pevně spojen s výstupní nádržkou na
chladicí kapalinu. Jeho výměna vyžaduje výměnu
výstupní nádržky na chladicí kapalinu (viz 19A,
Chlazení, Výstupní nádržka na chladicí kapalinu:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19A-38) .

19A-37

19A

CHLAZENÍ
Výstupní nádržka na chladicí kapalinu: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
nádržky výstupu kapaliny na hlavě válců

11 Nm

DEMONTÁŽ
102263

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Vypusťte chladicí okruh motoru dolním duritovým
potrubím chladiče pomocí přípravku (Mot. 1448) ,
(Mot. 1202-01) nebo (Mot. 1202-02) (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9)

a Odpojte konektor (1) snímače teploty chladicí kapaliny.
a Odepněte duritová potrubí chlazení z jejich držáku
(2) .
a Odpojte duritové potrubí chlazení (3) na výstupní
nádržce na chladicí kapalinu pomocí přípravku
(Mot. 1448) , (Mot. 1202-01) nebo (Mot. 1202-02).

24741

a Odpojte v místech (4) duritová potrubí chlazení na
výstupní nádržce na chladicí kapalinu.

19A-38

CHLAZENÍ
Výstupní nádržka na chladicí kapalinu: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790
a Proveďte naplnění chladicího okruhu (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

20070

a Demontujte:
- tři upevňovací šrouby (5) nádržky na chladicí kapalinu na výstupu hlavy válců,
- nádržku na chladicí kapalinu na výstupu hlavy
válců.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Vždy vyměňte:
- těsnění výstupní nádržky na chladicí kapalinu,
- objímky duritových potrubí chlazení.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět nádržku na chladicí kapalinu
výstupu hlavy válců opatřenou novým těsněním.
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby nádržky výstupu kapaliny na hlavě válců
(11 Nm).
III - KONEČNÁ ETAPA
a Připojte zpět:
- duritová potrubí na nádržce na chladicí kapalinu,
- konektor snímače teploty chladicí kapaliny.
a Připněte duritová potrubí chlazení do jejich držáku.

19A-39

CHLAZENÍ
Výstupní nádržka na chladicí kapalinu: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792 nebo 794

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
nádržky kapaliny na
hlavě válců

11 Nm

upevňov a c í
matice
nádržky momentem

8 N.m

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Vypusťte chladicí okruh motoru dolním duritovým
potrubím chladiče (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

24814

a Odpojte:
- přípojku (1) na vývěvě,

a Demontujte:
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,

- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduchvzduch a sestavou EGR v místě (2) .
a Odkloňte vzduchové potrubí.

- upevňovací matice vyrovnávací nádržky.
a Odstraňte vyrovnávací nádržku.

24826

a Odpojte konektor snímače teploty chladicí kapaliny.

19A-40

CHLAZENÍ
Výstupní nádržka na chladicí kapalinu: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792 nebo 794
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

K9K, a 792
a Odepněte duritová potrubí chlazení z jejich držáku.
(3)

a Namontujte zpět nádržku na chladicí kapalinu
výstupu hlavy válců opatřenou novým těsněním.

a Odpojte duritové potrubí chlazení od přípojky. (4)

a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby nádržky kapaliny na hlavě válců (11 Nm).

a Odpojte v místech duritová potrubí chlazení na
výstupní nádržce na chladicí kapalinu. (5)

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte duritová potrubí chlazení na výstupní
nádržce na chladicí kapalinu .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

K9K, a 792
a Připojte duritové potrubí chlazení na přípojku.
a Připněte duritová potrubí chlazení do jejich držáku.

a Připojte konektor snímače teploty chladicí kapaliny.
a Umístě te vzduchové potrubí mezi výměníkem
vzduch-vzduch a sestavou EGR.
a Připojte:
- vzduchové potrubí na sestavu EGR,
- přípojku na vývěvě.
20070

a Demontujte:

a Umístěte vyrovnávací nádržku.

- upevňovací šrouby (6) nádržky na chladicí kapalinu na výstupu hlavy válců,

a Namontujte zpět upevňovací matice vyrovnávací
nádržky.

- nádržku na chladicí kapalinu na výstupu hlavy
válců.

a Utáhněte upevňovací matice nádržky momentem
(8 N.m).
a Namontujte zpět schránku vzduchového filtru (viz
12A, Palivová směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

a Proveďte naplnění chladicího okruhu (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .

a
UPOZORNĚNÍ

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Tě snicí plochy musí bý t
čisté, suché
a odmaštěné (nedotýkejte se jich prsty).
a Bezpodmínečně vyměňte těsnění výstupní nádržky
na chladicí kapalinu.

a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-41

CHLAZENÍ
Výstupní nádržka na chladicí kapalinu: Demontáž a zpětná montáž

19A

K4M

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
výstupní nádržky na
chladicí kapalinu

(předběžné
utažení) 4 N.m

upevňov a c í
šrouby
výstupní nádržky na
chladicí kapalinu

12 N.m

DEMONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová
směs , Rezonátor sání: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 12A-4) .

116637

a Odpojte:
- horní duritové potrubí (1) chladiče na výstupní
nádržce na chladicí kapalinu,

a Vypusťte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .

- duritové potrubí topení kabiny (2) ,
- duritové potrubí vyrovnávací nádržky (3) ,
- snímač (4) teploty chladicí kapaliny.
a Odepněte duritová potrubí z jejich držáku v místě (5)
.

19A-42

CHLAZENÍ
Výstupní nádržka na chladicí kapalinu: Demontáž a zpětná montáž

19A

K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

116636
116636

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (6) výstupní nádržky na chladicí kapalinu,
- výstupní nádržku na chladicí kapalinu.

a Přitáhněte upevňovací šrouby nádržky na chladicí
kapalinu na výstupu hlavy válců.
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment upevňovací šrouby výstupní nádržky na
chladicí kapalinu ((předběžné utažení) 4 N.m).
a Utáhněte v uvedeném pořadí na předepsaný moment upevňovací šrouby výstupní nádržky na
chladicí kapalinu (12 N.m).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Bezpodmínečně vyměňte těsnění výstupní nádržky
na chladicí kapalinu.
a Odmastě te pomocí odmaš ťovacího prostředku
dosedací plochy těsnění na hlavě válců a výstupní
nádržce na chladicí kapalinu.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte:
- snímač teploty chladicí kapaliny,
- duritové potrubí vyrovnávací nádržky,

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

- duritové potrubí topení kabiny,

a Namontujte zpět výstupní nádržku na chladicí kapalinu.

- horní duritové potrubí na výstupní nádržce na chladicí kapalinu.
a Namontujte zpět vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs, Rezonátor sání: Demontáž a zpětná
montáž, strana 12A-4) .
a Naplňte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-43

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K7J nebo K7M, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňovací šrouby v

entilační jednotky 0,4
daNm

DEMONTÁŽ
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte přívodní vzduchovou trubici.
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Odepněte duritové potrubí posilovače řízení na
ventilační jednotce.
a Demontujte nádržku na kapalinu posilovače řízení z
jejího držáku (bez otevření okruhu).
a Uvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení k motoru.

109398

a Připojte konektor (1) ventilační jednotky.
a Odepněte kabelový svazek na ventilační jednotce.
a Demontujte:
- upevňovací šrouby ventilační jednotky,
- ventilační jednotku.
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY
a Demontujte:
- upevňovací sponu duritového potrubí posilovače
řízení na ventilační jednotce (pokud je vozidlo
příslušně vybaveno),
- upevň ovací objímku kabelového svazku na
ventilační jednotce.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby v (entilační jednotky 0,4 daNm).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
ŘÍZENÍ FUNKCE VENTILÁTORU CHLAZENÍ
a Spusťte motor.
a Odpojte snímač teploty chladicí kapaliny (viz 17B,
Vstřikování benzínu, Vstřikování paliva: Seznam
a umístění prvků, strana 17B-1) .
a Zkontrolujte chod ventilační jednotky.

19A-44

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
a Připojte zpět konektor vstupního snímače teploty
chladicí kapaliny.
a Vypněte motor.
a Pomocí diagnostický přístroj proveďte vymazání
kódu poruchy DF004 « Obvod snímače teploty chladicí kapaliny » :
- Čtěte kódy poruch.
- V případě potřeby proveďte opravu.
- Vymažte kódy poruch.

19A-45

19A

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K7J nebo K7M, a KLIMATIZACE

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

DEMONTÁŽ
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Demontujte přívodní vzduchovou trubici.
a Odepněte duritové potrubí posilovače řízení z
ventilační jednotky.
a Demontujte nádržku na kapalinu posilovače řízení z
jejího držáku (bez otevření okruhu).
a Uvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení k motoru.

109396

a Odpojte konektory (1) ventilační jednotky.
Poznámka:
Rozlište konektory, abyste je nezamě nili při
zpětné montáži.
a Uvolněte ventilační jednotku:
- kabelový svazek,
- potrubí klimatizace (2) .
a Demontujte ventilační jednotku.
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY
a Demontujte:
- upevňovací sponu duritového potrubí posilovače
řízení na ventilační jednotce (pokud je vozidlo
příslušně vybaveno),
- odpor ventilační jednotky,
- upevň ovací objímku kabelového svazku na
ventilační jednotce.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
ŘÍZENÍ FUNKCE VENTILÁTORU CHLAZENÍ
a Spusťte motor.

19A-46

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M, a KLIMATIZACE
a Odpojte snímač teploty chladicí kapaliny (viz 17B,
Vstřikování benzínu, Vstřikování paliva: Seznam
a umístění prvků, strana 17B-1) .
a Zkontrolujte chod ventilační jednotky.
a Připojte zpět konektor vstupního snímače teploty
chladicí kapaliny.
a Vypněte motor.
a Pomocí diagnostický přístroj proveďte vymazání
kódu poruchy DF004 « Obvod snímače teploty chladicí kapaliny » :
- Čtěte kódy poruch.
- V případě potřeby proveďte opravu.
- Vymažte kódy poruch.

19A-47

19A

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
III - V PŘÍPADĚ VÝMĚNY
a Demontujte upevňovací spony duritových potrubí
posilovače řízení na ventilační jednotce (pokud vozidlo příslušně vybaveno).

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- masku motoru,
- přívodní vzduchovou trubici.

V případě výměny
a Namontujte zpět upevňovací spony duritových potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce (pokud
vozidlo příslušně vybaveno).
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět ventilační jednotku.

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

a Připojte zpět konektor ventilační jednotky.

a Odepněte:
- duritová potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce,
- nádržku na kapalinu posilovače řízení z jejího
držáku (bez otevření okruhu).
a Uvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení
k motoru.

a Připněte kabelový svazek na ventilační jednotce.
III - KONEČNÁ ETAPA
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Odvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení z
motoru.
a Připněte:
- nádržku na kapalinu posilovače řízení na její držák,
- duritová potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Namontujte zpět:
- přívodní vzduchovou trubici,
- kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
IV - ŘÍZENÍ FUNKCE VENTILÁTORU CHLAZENÍ
a Spusťte motor.
a Připojte konektor (1) ventilační jednotky.

a Odpojte snímač teploty chladicí kapaliny (viz 13B,
Vstřikování nafty, Vstřikování nafty: Seznam a
umístění prvků, strana 13B-6) .

a Odepněte kabelový svazek na ventilační jednotce.

a Zkontrolujte chod ventilační jednotky.

a Demontujte ventilační jednotku působením na horní
upevňovací klipsy (2) .

a Připojte zpět konektor vstupního snímače teploty
chladicí kapaliny.

24759

19A-48

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 790, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
a Vypněte motor.
a Pomocí diagnostický přístroj proveďte vymazání
kódu poruchy DF004 "Obvod snímače teploty chladicí kapaliny":
- Přečtěte kódy poruch.
- V případě potřeby proveďte opravu.
- Vymažte kódy poruch.

19A-49

19A

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790, a KLIMATIZACE

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňovací šrouby v

entilační jednotky motoru
4 N.m

upevňov a c í
šrouby
vysoušecí nádobky

2 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí mezi vysoušecí
nádobkou a škrticím
ventilem

2 N.m

24779

a Demontujte:
- upevňovací šroub (1) potrubí mezi vysoušecí
nádobkou a škrticím ventilem na ventilační jednotce,

DEMONTÁŽ

- upevňovací šrouby (2) vysoušecí nádobky,

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Odepněte kabelový svazek na ventilační jednotce v
místě (3) .
a Odpojte konektory (4) na ventilační jednotce.
a Demontujte:

a Demontujte:

- upevňovací šrouby (5) ventilační jednotky,

- masku motoru,

- ventilační jednotku spodem vozidla.

- přívodní vzduchovou trubici,
- ochranný kryt pod motorem.

UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).

III - V PŘÍPADĚ VÝMĚNY
a Demontujte:
- upevň ovací sponu kabelového svazku na
ventilační jednotce,
- odpor ventilační jednotky.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
V případě výměny
a Namontujte zpět:
- odpor ventilační jednotky,

19A-50

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 790, a KLIMATIZACE
- upevň ovací sponu kabelového svazku na
ventilační jednotce.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- ventilační jednotku spodem vozidla,
- upevňovací šrouby ventilační jednotky.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby v (entilační jednotky motoru 4 N.m).
a Připojte zpět konektory ventilační jednotky.
a Připněte kabelový svazek na ventilační jednotce.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět upevňovací šrouby vysoušecí
nádobky.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby vysoušecí nádobky (2 Nm).
a Namontujte zpět upevňovací šroub potrubí mezi
vysoušecí nádobkou a škrticím ventilem na
ventilační jednotce.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub potrubí mezi vysoušecí nádobkou a
škrticím ventilem (2 N.m).
a Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- přívodní vzduchovou trubici,
- kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
IV - ŘÍZENÍ FUNKCE VENTILÁTORU CHLAZENÍ
a Spusťte motor.
a Odpojte snímač teploty chladicí kapaliny (viz 13B,
Vstřikování nafty, Vstřikování nafty: Seznam a
umístění prvků, strana 13B-6) .
a Zkontrolujte chod ventilační jednotky.
a Připojte zpět konektor vstupního snímače teploty
chladicí kapaliny.
a Vypněte motor.
a Pomocí diagnostický přístroj proveďte vymazání
kódu poruchy DF004 « Obvod snímače teploty
chladicí kapaliny » :
- Přečtěte kódy poruch.
- V případě potřeby proveďte opravu.

19A-51

- Vymažte kódy poruch.

19A

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792 nebo 794, a KLIMATIZACE

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňov a c í
držá k u
výmě n í k u
vzduch

šrouby
p o t rubí
vzduch-

upevňovací šrouby v

2 N.m

entilační jednotky motoru
4 N.m

upevňov a c í
šrouby
vysoušecí nádobky

2 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí mezi vysoušecí
nádobkou a škrticím
ventilem

2 N.m
24811

a Odepněte potrubí výměníku vzduch-vzduch na
ventilační jednotce (1) .
a Demontujte:

DEMONTÁŽ

- upevňovací šroub (2) potrubí mezi vysoušecí
nádobkou a škrticím ventilem na ventilační jednotce,

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- masku motoru,

- upevňovací šrouby (3) vysoušecí nádobky,
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Odepněte kabelový svazek na ventilační jednotce v
místě (4) .
a Odpojte konektory (5) na ventilační jednotce.

- přívodní vzduchovou trubici,
UPOZORNĚNÍ

- ochranný kryt pod motorem.

Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).
a Demontujte:
- upevňovací šrouby ventilační jednotky,
- ventilační jednotku spodem vozidla.
III - V PŘÍPADĚ VÝMĚNY
a Demontujte:
- odpor ventilační jednotky,
- upevňovací šrouby (6) držáku potrubí výměníku
vzduch-vzduch,
- držák potrubí výměníku vzduch-vzduch.

19A-52

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792 nebo 794, a KLIMATIZACE
a Při demontáži si zapamatujte montážní polohu
držáku potrubí výměníku vzduch-vzduch.

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

IV - ŘÍZENÍ FUNKCE VENTILÁTORU CHLAZENÍ
a Spusťte motor.
a Odpojte snímač teploty chladicí kapaliny (viz 13B,
Vstřikování nafty, Vstřikování nafty: Seznam a
umístění prvků, strana 13B-6) .

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY

a Zkontrolujte chod ventilační jednotky.

a Namontujte zpět:

a Připojte snímač teploty chladicí kapaliny.

- držák potrubí výměníku vzduch-vzduch,
- upevň ovací šrouby držáku potrubí výměníku
vzduch-vzduch.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby držáku potrubí výměníku vzduch-vzduch
(2 N.m).

a Vypněte motor.
a Pomocí diagnostický přístroj « proveďte vymazání kódu poruchy DF004 Obvod snímače teploty
chladicí kapaliny » :
- Přečtěte kódy poruch.
- V případě potřeby proveďte opravu.

a Namontujte zpět odpor ventilační jednotky.

- Vymažte kódy poruch.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- ventilační jednotku spodem vozidla,
- upevňovací šrouby ventilační jednotky.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby v (entilační jednotky motoru 4 N.m).
a Připojte konektory ventilační jednotky.
a Připněte kabelový svazek na ventilační jednotce.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět upevňovací šrouby vysoušecí
nádobky.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby vysoušecí nádobky (2 Nm).
a Namontujte zpět upevňovací šroub potrubí mezi
vysoušecí nádobkou a škrticím ventilem na
ventilační jednotce.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub potrubí mezi vysoušecí nádobkou a
škrticím ventilem (2 N.m).
a Připně te potrubí výměníku vzduch-vzduch na
ventilační jednotce.
a Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- přívodní vzduchovou trubici,
- kryt motoru.

19A-53

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792 nebo 794, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňov a c í
držá k u
výmě n í k u
vzduch

šrouby
p o t rubí
vzduch-

2 N.m

DEMONTÁŽ
24820

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

a Odepněte:
- potrubí výměníku vzduch-vzduch na ventilační jednotce v místě (1) ,

a Demontujte horní kryt motoru.

- kabelový svazek na ventilační jednotce.

a Demontujte přívodní vzduchovou trubici.

a Připojte konektor (2) ventilační jednotky.
a Demontujte ventilační jednotku působením na horní
upevňovací klipsy (3) .

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Odepněte:
- duritová potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce,
- nádržku na kapalinu posilovače řízení z jejího
držáku (bez otevření okruhu).

III - V PŘÍPADĚ VÝMĚNY
a Demontujte:
- upevňovací spony duritových potrubí posilovače
řízení na ventilační jednotce (pokud vozidlo
příslušně vybaveno),

a Uvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení
k motoru.

- upevň ovací šrouby držáku potrubí výměníku
vzduch-vzduch,
- držák potrubí výměníku vzduch-vzduch.
a Při demontáži si zapamatujte montážní polohu
držáku potrubí výměníku vzduch-vzduch.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY
a Namontujte zpět:
- držák potrubí výměníku vzduch-vzduch,
- upevň ovací šrouby držáku potrubí výměníku
vzduch-vzduch.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby držáku potrubí výměníku vzduch-vzduch
(2 N.m).

19A-54

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792 nebo 794, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE
a Namontujte zpět upevňovací spony duritových potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce (pokud
vozidlo příslušně vybaveno).
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět ventilační jednotku.
a Připojte konektor ventilační jednotky.
a potrubí výměníku vzduch - vzduch na ventilační jednotce.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Odvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení z
motoru.
a Připněte:
- nádržku na kapalinu posilovače řízení na její držák,
- duritová potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce.
a Namontujte zpět přívodní vzduchovou trubici.
a Namontujte zpět kryt motoru.

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
IV - ŘÍZENÍ FUNKCE VENTILÁTORU CHLAZENÍ
a Spusťte motor.
a Odpojte snímač teploty chladicí kapaliny (viz 13B,
Vstřikování nafty, Vstřikování nafty: Seznam a
umístění prvků, strana 13B-6) .
a Zkontrolujte správný chod ventilační jednotky.
a Připojte snímač teploty chladicí kapaliny.
a Vypněte motor.
a Pomocí diagnostický přístroj « proveďte vymazání kódu poruchy DF004 Obvod snímače teploty
chladicí kapaliny » :
- Přečtěte kódy poruch.
- V případě potřeby proveďte opravu.
- Vymažte kódy poruch.

19A-55

19A

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K4M, a 690, a KLIMATIZACE

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) ,
109396

- ochranný kryt pod motorem.

a Odepněte potrubí mezi vysoušecí nádobkou a expandérem na ventilační jednotce. (1)

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Odepněte:

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- duritová potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce,

a Odepněte kabelový svazek na ventilační jednotce v
místě (2) .

- nádržku na kapalinu posilovače řízení z jejího
držáku (bez otevření okruhu),

a Odpojte konektory (3) na ventilační jednotce.

a Uvažte nádržku na kapalinu posilovače řízení
k motoru.

UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci nepoškoďte žebra bloku chlazení
(chladiče a kondenzátoru).
a Demontujte ventilační jednotku spodem vozidla,
přičemž působte na horní upevňovací spony.
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY
a Demontujte:
- upevňovací spony duritových potrubí posilovače
řízení na ventilační jednotce (pokud vozidlo
příslušně vybaveno),
- upevňovací sponu potrubí mezi vysoušecí nádobkou a expandérem na ventilační jednotce,
- odpor ventilační jednotky.

19A-56

CHLAZENÍ
Chladicí ventilační jednotka motoru: Demontáž a zpětná montáž

19A

K4M, a 690, a KLIMATIZACE

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

a Zkontrolujte chod ventilační jednotky.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

a Připojte zpět konektor vstupního snímače teploty
chladicí kapaliny.
a Vypněte motor.

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY

a Pomocí diagnostický přístroj proveďte vymazání
kódu poruchy DF004 "Obvod snímače teploty chladicí kapaliny":

a Namontujte zpět:
- odpor ventilační jednotky,
- upevňovací sponu potrubí mezi vysoušecí nádobkou a expandérem na ventilační jednotce,
- upevňovací spony duritových potrubí posilovače
řízení na ventilační jednotce (pokud vozidlo
příslušně vybaveno).
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět ventilační jednotku spodem vozidla.
a Připojte zpět konektory na ventilační jednotce.
a Připněte kabelový svazek na ventilační jednotce.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Při p n ě te potrubí mezi vysoušecí nádobkou
a expandérem na ventilační jednotce.
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
a Uvolněte nádržku na kapalinu posilovače řízení z
motoru.
a Připněte:
- nádržku na kapalinu posilovače řízení na její držák,
- duritová potrubí posilovače řízení na ventilační jednotce.

a Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- vzduchový rezonátor (viz 12A, Palivová směs,
Rezonátor sání: Demontáž a zpětná montáž,
strana 12A-4) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
ŘÍZENÍ FUNKCE VENTILÁTORU CHLAZENÍ
a Spusťte motor.
a Odpojte snímač teploty chladicí kapaliny (viz 17B,
Vstřikování benzínu, Vstřikování paliva: Seznam
a umístění prvků, strana 17B-1) .

19A-57

- Přečtěte kódy poruch.
- V případě potřeby proveďte opravu.
- Vymažte kódy poruch.

CHLAZENÍ
Potrubí tepelného výměníku chladicí kapaliny-oleje: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790 nebo 794
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Utahovací momentym
upevňovací matici olejové měrky

21 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

24733

a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Demontujte:
- upevňovací matici (1) olejové měrky,
- vodicí trubku olejové měrky.

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Vypusťte chladicí systém motoru dolním duritovým
potrubím chladiče pomocí přípravku (Mot. 1448)
nebo (Mot. 1202-01) nebo (Mot. 1202-02) (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

19706

a Demontujte:
- upevňovací spony (2) potrubí tepelného výměníku
chladicí kapaliny - oleje pomocí přípravku (Mot.
1448) , (Mot. 1202-01) nebo (Mot. 1202-02).
- potrubí tepelného výměníku chladicí kapaliny-oleje.

19A-58

CHLAZENÍ
Potrubí tepelného výměníku chladicí kapaliny-oleje: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 790 nebo 794

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- potrubí tepelného výměníku chladicí kapaliny - oleje, přičemž uveďte do zákrytu značku potrubí se
značkou vstupního potrubí pro vedení chladicí kapaliny,
- upevňovací objímky potrubí tepelného výměníku
chladicí kapaliny - oleje pomocí přípravku (Mot.
1448) , (Mot. 1202-01) nebo (Mot. 1202-02).
II - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět olejovou měrku.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici olejové měrky (21 Nm).
a Proveďte naplnění chladicího okruhu (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-59

19A

CHLAZENÍ
Vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 790 nebo 794
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1202-01

Kleště na pružné objímky
(velký model)

Mot. 1202-02

Kleště na pružné objímky
(malý model)

Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

na pružné

Utahovací momentym
upevňovací šroub vstupního potrubí č erpadla
chladicí kapaliny

22 Nm

upevňovací matici vodicí
trubky olejové měrky

21 Nm

19706

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

a Odpojte v místě (1) duritová potrubí od vstupního
potrubí čerpadla chladicí kapaliny pomocí přípravku
(Mot. 1202-01) , (Mot. 1202-02) nebo (Mot. 1448).
a Demontujte:
- upevňovací šroub (2) vstupního potrubí čerpadla
chladicí kapaliny na bloku válců,

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny.

a Vypusťte chladicí systém motoru dolním duritovým
potrubím chladiče pomocí přípravku (Mot. 1202-01)
nebo (Mot. 1202-02) nebo (Mot. 1448) (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

a Demontujte:

a

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- upevňovací matici vodicí trubky olejové měrky,

Poznámka:

- vodicí trubku olejové měrky.

Systematicky vyměňte torické těsnění vstupního
potrubí čer padla chladicí kapaliny.
a Namontujte zpět nové torické těsnění na vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namydlete torické těsnění vstupního potrubí
čerpadla chladicí kapaliny.
a Namontujte zpět:
- vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny na blok
válců.
- upevňovací šroub vstupního potrubí čerpadla chladicí kapaliny na bloku válců.

19A-60

CHLAZENÍ
Vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 790 nebo 794
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub vstupního potrubí čerpadla chladicí kapaliny (22 Nm).
a Připojte zpět duritová potrubí na vstupní potrubí
čerpadla chladicí kapaliny pomocí přípravku (Mot.
1202-01) , (Mot. 1202-02) nebo (Mot. 1448) ,
přičemž uveďte do zákrytu značku duritového potrubí se značkou vstupního potrubí čerpadla chladicí
kapaliny.
III - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět vodicí trubku olejové měrky.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici vodicí trubky olejové měrky (21 Nm)).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-61

19A

CHLAZENÍ
Vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž

19A

K9K, a 792
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Emb. 1797

Nástrčka velikosti 24 mm pro
demontáž a zpětnou montáž
ovládacího válce spojky

Utahovací momentym
upevňovací šroub vstupního potrubí č erpadla
chladicí kapaliny

22 Nm

akcelerometr

20 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

113896

a Odpojte:
- duritová potrubí pro vedení chladicí kapaliny (1) ze
vstupního potrubí čerpadla chladicí kapaliny,

a Demontujte:
- masku motoru,

- konektor akcelerometru.

- ochranný kryt pod motorem.
a Vypusťte chladicí systém motoru (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .
a Demontujte výměník tepla chladicí kapalina - olej
(viz 10A, Sestava motoru a dolní část motoru,
Tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje:
Demontáž a zpětná montáž, strana 10A-19) (MR
388, 10A, Soustava motoru a spodní části motoru).

a Demontujte akcelerometr pomocí přípravku (Emb.
1797).
a Demontujte:
- upevňovací šroub (2) vstupního potrubí čerpadla
chladicí kapaliny,
- vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a

Poznámka:
Systematicky vyměňte torické těsnění vstupního
potrubí čer padla chladicí kapaliny.
a Namontujte zpět nové torické těsnění na vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny.
a Vyměňte demontované objímky.

19A-62

CHLAZENÍ
Vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namydlete torické těsnění vstupního potrubí
čerpadla chladicí kapaliny.
a Namontujte zpět vstupní potrubí čerpadla chladicí
kapaliny na blok válců.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub vstupního potrubí čerpadla chladicí kapaliny (22 Nm).
a Namontujte zpět akcelerometr pomocí přípravku
(Emb. 1797).
a Utáhněte na předepsaný moment akcelerometr (20
Nm).
a Připojte:
- konektor akcelerometru,
- duritová potrubí pro vedení chladicí kapaliny na vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte výměník tepla chladicí kapalina - olej
(viz 10A, Sestava motoru a dolní část motoru,
Tepelný výměník chladicí kapaliny - oleje:
Demontáž a zpětná montáž, strana 10A-19) (MR
388, 10A, Soustava motoru a spodní části motoru).
a Proveďte naplnění chladicího okruhu (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění,
strana 19A-9) .
a Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Proveďte odvzdušnění chladicího systému (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

19A-63

19A

CHLAZENÍ
Vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž

19A

K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
upevňovací šroub vstupního potrubí č erpadla
chladicí kapaliny

22 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte ochranný kryt rampy vstřikování.
a Vypusťte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Vypláchněte chladicí okruh (viz 1 9 A , Chlazení,
Okruh chlazení motoru: Čištění, strana 19A-11) .

14492

a Demontujte:
- upevňovací šroub (4) vstupního potrubí čerpadla
chladicí kapaliny,
- vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a
Poznámka:
Systematicky vyměňte torické těsnění vstupního
potrubí čer padla chladicí kapaliny.
Namontujte zpět nové torické těsnění na vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

116559

a Odpojte:

a Namydlete torické těsnění vstupního potrubí
čerpadla chladicí kapaliny.
a Namontujte zpět:

- dolní duritové potrubí (1) chladiče,

- vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny opatřené
novým těsněním,

- duritové potrubí (2) topení.

- upevňovací šroub vstupního potrubí čerpadla chladicí kapaliny

a Odepněte kabeláž na vstupním potrubí čerpadla
chladicí kapaliny v místě (3) .
a Odpojte konektor vstřikovače válce č. 3.

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub vstupního potrubí čerpadla chladicí kapaliny (22 Nm).

19A-64

CHLAZENÍ
Vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny: Demontáž a zpětná montáž
K4M
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Připojte zpět:
- konektor vstřikovače válce č. 3,
- duritové potrubí topení na vstupní potrubí čerpadla
chladicí kapaliny,
- dolní duritové potrubí chladiče.
a Připněte kabeláž na vstupní potrubí čerpadla chladicí kapaliny.
a Namontujte zpět ochranný kryt rampy vstřikování.
a Naplňte chladicí okruh (viz 19A, Chlazení, Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění, strana 19A-9) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Odvzdušněte chladicí systém (viz 19A, Chlazení,
Chladicí systém: Odvzdušnění, strana 19A-12) .

19A-65

19A

CHLAZENÍ
Vyrovnávací nádržka: Demontáž a zpětná montáž

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1448

Distancí kleště
objímky

19A

na pružné

Utahovací momentym
upevňov a c í
matice
expanzní nádržky

8 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
116643

a Demontujte upevňovací matice (1) vyrovnávací
nádržky.
a Odstraňte vyrovnávací nádržku.
a Umístěte svorky na duritová potrubí na duritová potrubí vyrovnávací nádržky.
a Odpojte:
- dolní duritové potrubí vyrovnávací nádržky,
- horní duritové potrubí vyrovnávací nádržky.
a Demontujte vyrovnávací nádržku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Připojte zpět:
- horní duritové potrubí vyrovnávací nádržky,
- dolní duritové potrubí vyrovnávací nádržky.
a Namontujte zpět pomocí přípravku (Mot. 1448) :
- objímku horního duritového potrubí vyrovnávací
nádržky,
- objímku dolního duritového potrubí vyrovnávací
nádržky.
a Nalijte do vyrovnávací nádržky trochu chladicí kapaliny.
a Odstraňte svorky na duritová potrubí.

19A-66

CHLAZENÍ
Vyrovnávací nádržka: Demontáž a zpětná montáž
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- vyrovnávací nádržku,
- upevňovací matice vyrovnávací nádržky.
a
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice expanzní nádržky (8 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Upravte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací
nádržce.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Proveďte odvzdušnění chladicího systému (viz 19A,
Chlazení, Chladicí systém: Odvzdušnění, strana
19A-12) .

19A-67

19A

VÝFUK
Výfukové: Díly a přípravky pro opravu
K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

19B-1

19B

VÝFUK
Výfukové: Díly a přípravky pro opravu
K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

K7J nebo K7M, a 710

19B-2

19B

VÝFUK
Výfukové: Díly a přípravky pro opravu

19B

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
109861

19B-3

(1)

Oblast řezu 1

(2)

Oblast řezu 2

VÝFUK
Výfukové: Díly a přípravky pro opravu
K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

K9K, a 790 nebo 792 nebo 794

19B-4

19B

VÝFUK
Výfukové: Díly a přípravky pro opravu

19B

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
24721

19B-5

(1)

Oblast řezu 1

(2)

Oblast řezu 2

VÝFUK
Výfukové: Díly a přípravky pro opravu
K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

K4M, a 690

19B-6

19B

VÝFUK
Výfukové: Díly a přípravky pro opravu

19B

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
24837

19B-7

(1)

Oblast řezu 1

(2)

Oblast řezu 2

VÝFUK
Výfukové: Opatření při opravě

19B

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
Oblast řezu 1

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1199-01

Příprave k
na
řezání
výfukových potrubí průměru
35/50 mm a průměru 50/
95mm. Kompletní kufříková
souprava

Celé výfukové vedení je z nerezové oceli.

DŮLEŽITÉ
Katalyzátory obsahují keramická vlákna. Jsou
obsažena uvnitř uzavřené jednotky a nemohou být
rozptýlena. Je zakázáno vrtat nebo řezat katalyzátory.

108351

Katalyzátor dosahuje vysokých teplot. Neparkujte
v blízkosti hořlavých materiálů, které by se mohly vznítit.

Oblast řezu 2

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně
tepelné kryty.

vyměňte

všechny poškozené

Utěsnění mezi výfukovým sběrným potrubím
a katalyzátorem musí být dokonalé.
Vždy vyměňte všechna demontovaná těsnění.
Při demontáži a zpětné montáži nepoškoďte katalyzátor.
108927

ZVLÁŠTNOSTI VÝFUKOVÉHO VEDENÍ
1 - Řezání výfukového vedení
Výfuková vedení jsou monoblokového typu.
Při výměně prvků odřežte výfukové vedení.
Správně určete oblast řezu.
Správně použijte řezací přípravek (Mot. 1199-01).
Správně umístěte servisní objímku.
2 - Umístění oblasti řezu
Dvě značky provedené na výfukové trubici určují oblast
řezu (viz 19B, Výfuk, Výfukové: Díly a přípravky pro
opravu, strana 19B-1)

100649

Před řezáním trubice označte střed (D) mezi dvěma
značkami (P1) a (P2) .

19B-8

VÝFUK
Výfukové: Opatření při opravě

19B

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
Vzdálenost mezi dvěma značkami je (X11) = 80 mm.

Do vnitřku objímky naneste tmel na výfuky (viz Vozidlo: Díly a přípravky pro opravu) (MR 388, 04B,
Přípravky - Prostředky).

3 - Použití přípravku (Mot. 1199-01)

Abyste předešli jakékoliv netěsnosti na výfuku, uveďte
obě výfukové trubice do styku s kolíky uvnitř objímky.
Umístěte objímku na opotřebenou část výfukového vedení.
Mírně utáhněte šroub objímky.
Umístěte vyměněný prvek výfuku do objímky.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte na následující:
- na orientaci stahovacího šroubu objímky svisle
s maticí dolů, abyste předešli jakémukoliv riziku
dotyku pod karoserií,
102118

- zkontrolujte, zda jsou obě značky řezu správně
v zákrytu,

Umístěte přípravek (Mot. 1199-01) na výfukové potrubí.

- aby byly obě značky v zákr ytu s oběma stranami
objímky.

Utáhněte dva šrouby přípravku umístěného v místě
řezu tak, aby byl vyvíjen tlak na trubku.
Otáčejte rukojetí př ípravku apřitom tlačte
výfukovou trubici.

na

- Znovu nepoužívejte již použitou objímku.
Utáhněte matice manžety na moment (25 Nm).
Zkontrolujte:

Při řezání postupně utahujte dva šrouby přípravku
(neutahujte je však příliš, protože trubku je třeba
uříznout bez deformace).

- absenci styku součástí pod karoserií,
- správné umístění a přítomnost všech tepelných krytů
výfukového vedení.

4 - Umístění servisní objímky

95478

19B-9

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž

19B

K9K, a 790
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
šrouby výstupu turbokompresoru

9 Nm

matice katalyzátoru na
turbokompresoru

26 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry před katalyzátorem na motoru

44 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry za katalyzátorem
na převodovce

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry před katalyzátorem na katalyzátoru

26 Nm

upevňovací šroub katalyzátoru na vý stupu
katalyzátoru

21 Nm

šrouby příruby výfuku

21 Nm

109947

a Demontujte upevňovací matice (1) katalyzátoru na
turbokompresoru.

Před opravou k (viz 19B, Výfuk, Výfukové: Opatření
při opravě, strana 19B-8) atalyzátoru

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte:
- masku motoru,
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- pravé přední kolo.

114121

a Demontujte uchycení (2) příruby výfuku.
a Odstraňte výfukové vedení.

19B-10

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž

19B

K9K, a 790

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

109399

a
20799

UPOZORNĚNÍ

a Demontujte:

Bezpodmínečně vyměňte všechny poškozené
kryty.

- upevňovací šrouby (3) vzpěry před katalyzátorem
na katalyzátoru,

Utěsně ní mezi výfukovým sběrným potrubím
a katalyzátorem musí být dokonalé.

- upevňovací šrouby (4) vzpěry před katalyzátorem
na motoru,

Vždy vyměňte všechna demontovaná těsnění.

- upevňovací šrouby (5) vzpěry za katalyzátorem,

Při demontáži a zpětné montáži nepoškoďte
katalyzátor.

- vzpěru za katalyzátorem,
- katalyzátor.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Utáhněte předepsaným
m o m e n t e m šrouby
výstupu turbokompresoru (9 Nm).
a Umístěte katalyzátor.
a Utáhněte v uvedeném pořadí až na dotyk:
- šrouby vzpěry před katalyzátorem na motoru,
- šrouby vzpěry za katalyzátorem na převodovce,
- šrouby vzpěry před katalyzátorem na katalyzátoru,
- šroub vzpěry za katalyzátorem na katalyzátoru,
- upevňovací matice katalyzátoru na turbokompresoru.

19B-11

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 790
a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací matice katalyzátoru na turbokompresoru (26 Nm) ,
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem
na motoru (44 Nm) ,
- upevňovací šrouby vzpěry za katalyzátorem na
převodovce (21 Nm) ,
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem
na katalyzátoru (26 Nm) ,
- upevňovací šroub katalyzátoru na výstupu katalyzátoru (21 Nm).
Poznámka:
Zkontrolujte, zda nedochází k dotyku mezi katalyzátorem a vratným olejovým potrubím turbokompresoru.
a Utáhněte na předepsaný moment šrouby příruby
výfuku (21 Nm).
III - KONEČNÁ ETAPA
a Zkontrolujte:
- přítomnost a správné upevnění všech tepelných
krytů výfukového vedení,
- zda nedochází ke styku součástí pod karoserií.
a Namontujte zpět:
- pravé přední kolo,
- pouzdro vzduchového filtru (viz 12A, Palivová
směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž
a zpětná montáž, strana 12A-8) ,
- kryt motoru.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

19B-12

19B

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž

19B

K4M nebo K7J nebo K7M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1199-01

Příprave k
na
řezání
výfukových potrubí průměru
35/50 mm a průměru 50/
95mm. Kompletní kufříková
souprava

Mot. 1495

Nástrčka velikosti 22 mm pro
demontáž a zpětnou montáž
lambda sond se čtvercovým
profilem 1/2" a vně jším
6hranem velikosti 24 mm

Utahovací momentym
lambda sondu
udaným
momentem
upevňovací matice katalyzátoru

na moment 45
Nm
22 Nm
108424

a Demontujte konektor lambda sondy z jeho držáku,
přičemž jej posuňte (ve směru šipky).
a Odpojte konektor lambda sondy za katalyzátorem.

DŮLEŽITÉ
Katalyzátory obsahují keramická vlákna. Jsou
obsažena uvnitř uzavřené jednotky a nemohou být
rozptýlena. Je zakázáno vrtat nebo řezat katalyzátory.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

19B-13

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž

19B

K4M nebo K7J nebo K7M

K7J nebo K7M

108351

107926

a Demontujte:
- upevnění (2) katalyzátoru na výfukovém sběrném
potrubí,
- katalyzátor.
14747

a Odřežte výfukové vedení pomocí přípravku (Mot.
1199-01) mezi dvěma body řezu (1) .

19B-14

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž

19B

K4M nebo K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
K4M
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

109399

a
UPOZORNĚNÍ
116557

Bezpodmínečně vyměňte těsnicí kroužek mezi
katalyzátorem a výfukovým vedením za nový díl.

a Demontujte:
- upevnění (3) katalyzátoru na výfukovém sběrném
potrubí,

Namontujte zpět:

- katalyzátor.

- těsnicí kroužek,
- lambda sondu.

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY KATALYZÁTORU
a Demontujte lambda sondu na katalyzátoru.

a Utáhněte lambda sondu (na moment 45 Nm) pomocí přípravku (Mot. 1495).
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Umístěte:
- katalyzátor,
- objímku (viz 19B, Výfuk, Výfukové: Opatření při
opravě, strana 19B-8) .
a Namontujte zpět upevňovací matice katalyzátoru na
výfukovém sběrném potrubí.
a Utáhněte udaným momentem upevňovací matice
katalyzátoru (22 Nm).
a Utáhněte objímku, přičemž výfukovou trubici podpírejte, abyste zajistili její upevnění.
a Připojte zpět konektor lambda sondy.
a Namontujte zpět konektor lambda sondy na její
držák.

19B-15

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž
K4M nebo K7J nebo K7M
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda nedochází ke styku mezi
výfukovým vedením a karoserií.
Zkontrolujte přítomnost všech tepelných krytů.
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

19B-16

19B

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž

19B

K9K, a 792 nebo 794
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
šrouby výstupu turbokompresoru

9 Nm

matice katalyzátoru na
turbokompresoru

26 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry před katalyzátorem na motoru

44 Nm

upevňov a c í
šroub
a matici vzpěry před
katalyzátorem
na
převodovce

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
vzpěry před katalyzátorem na katalyzátoru

26 Nm

upevňov a c í
šroub
vzpěry za katalyzátorem
na katalyzátoru

21 Nm

šrouby

21 Nm

upevňov a c í
příruby výfuku

114121

a Demontujte uchycení (1) příruby výfuku.
a Posuňte výfukovou trubici dozadu.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
a Demontujte schránku vzduchového filtru. (viz 12A,
Palivová směs, Schránka vzduchového filtru:
Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8)

106199

a Vyšroubujte upevňovací šroub (2) vzpěry za katalyzátorem na katalyzátoru.
a Povolte uchycení (3) vzpěry za katalyzátorem na
převodovce.
a Demontujte výstupní vzpěru.

19B-17

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž

19B

K9K, a 792 nebo 794

106546

a Demontujte:
- uchycení (4) vstupní vzpěry,
- vzpěru před katalyzátorem.
118972

a Demontujte:
- katalyzátor (6) ,
- těsnicí kroužek.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

112328

a Demontujte upevňovací matice (5) katalyzátoru na
turbokompresoru.

109399

a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte těsnicí kroužek mezi
katalyzátorem a výfukovým vedením za nový díl.
a Namontujte zpět těsnicí kroužek.

19B-18

VÝFUK
Katalyzátor: Demontáž a zpětná montáž

19B

K9K, a 792 nebo 794
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a

a

Poznámka:
Poznámka:

Zkontrolujte, zda nedochází ke styku mezi
výfukovým vedením a karoserií.

Pokud se při tomto úkonu uvolní kolík, potřete jej
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.
Utáhněte předepsaným momentem
výstupu turbokompresoru (9 Nm).

Zkontrolujte přítomnost všech tepelných krytů.

šrouby

a Umístě te nové těsnění mezi turbokompresor
a katalyzátor.
a Umístěte katalyzátor.

a Namontujte zpět schránku vzduchového filtru (viz
12A, Palivová směs, Schránka vzduchového filtru: Demontáž a zpětná montáž, strana 12A-8) .
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

a Utáhněte v uvedeném pořadí až na dotyk:
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem na
motoru,
- upevnění vzpěry za katalyzátorem na převodovce,
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem na
katalyzátoru,
- upevňovací šroub vzpěry za katalyzátorem na katalyzátoru,
- upevňovací matice katalyzátoru na turbokompresoru.
a V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací matice katalyzátoru na turbokompresoru (26 Nm) ,
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem
na motoru (44 Nm) ,
- upevňovací šroub a matici vzpěry před katalyzátorem na převodovce (21 Nm) ,
- upevňovací šrouby vzpěry před katalyzátorem
na katalyzátoru (26 Nm) ,
- upevňovací šroub vzpěry za katalyzátorem na
katalyzátoru (21 Nm).
a
Poznámka:
Zkontrolujte, zda nedochází k dotyku mezi katalyzátorem a vratným olejovým potrubím turbokompresoru.
a Namontujte zpět upevňovací šrouby příruby výfuku.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby příruby výfuku (21 Nm).

19B-19

VÝFUK
Výfukový hrnec: Demontáž a zpětná montáž

19B

K4M nebo K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1199-01

Příprave k
na
řezání
výfukových potrubí průměru
35/50 mm a průměru 50/
95mm. Kompletní kufříková
souprava

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
108927

a Odřežte výfukové vedení pomocí přípravku (Mot.
1199-01) uprostřed oblasti řezu (2) .
a Demontujte výfukový hrnec.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Umístěte:
- výfukový hrnec,
- objímku (viz 19B, Výfuk, Výfukové: Opatření při
opravě, strana 19B-8) .
108351

a Utáhněte objímky, přičemž výfukové vedení
nadlehčete, abyste zajistili srovnání.
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

14747

a Odřežte výfukové vedení pomocí přípravku (Mot.
1199-01) uprostřed oblasti řezu (1) .

19B-20

VÝFUK
Spojovací potrubí: Demontáž a zpětná montáž

19B

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1199-01

Příprave k
na
řezání
výfukových potrubí průměru
35/50 mm a průměru 50/
95mm. Kompletní kufříková
souprava

Utahovací momentym
šrouby
objímek
výfukové trubice

25 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

120476

108927

a Demontujte:
- šroub (1) pohlcovače vibrací střední části výfuku,
- pohlcovač vibrací (2) .
a Sejměte pohlcovač vibrací.
a Odřežte výfukovou trubici pomocí přípravku (Mot.
1199-01) uprostřed oblasti řezu (3) (viz 19B, Výfuk,
Výfukové: Opatření při opravě, strana 19B-8) a
(viz 19B, Výfuk, Výfukové: Díly a přípravky pro
opravu, strana 19B-1) .
a Demontujte střední díl výfuku.

19B-21

VÝFUK
Spojovací potrubí: Demontáž a zpětná montáž
K9K
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Umístěte:
- spojovací trubici,
- objímky (viz 19B, Výfuk, Výfukové: Opatření při
opravě, strana 19B-8)
UPOZORNĚNÍ
Dbejte na následující:
- orientujte sestavu šroubu a matice pro utažení
objímky svisle s maticí směřující dolů, aby bylo
eliminováno riziko dotyku pod karoserií,
- orientaci nového prvku tak, aby byly značky
oblasti řezu v zákrytu,
- aby byly obě značky v zákrytu s oběma stranami objímky.
- nepoužívejte znovu již použitou objímku.
a Utáhněte předepsaným momentem šrouby objímek výfukové trubice (25 Nm).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět pohlcovač vibrací středního dílu
výfuku.
a Zkontrolujte přítomnost a správné upevnění všech
tepelných krytů výfukové trubice.
a Zkontrolujte, zda nedochází ke styku součástí ve
spodku karoserie.

19B-22

19B

VÝFUK
Tlumič výfuku: Demontáž a zpětná montáž
K4M nebo K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1199-01

Příprave k
na
řezání
výfukových potrubí průměru
35/50 mm a průměru 50/
95mm. Kompletní kufříková
souprava

DEMONTÁŽ
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

108927

a Odřežte výfukové vedení pomocí přípravku (Mot.
1199-01) uprostřed oblasti řezu (1) .
a Demontujte tlumič výfuku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Umístěte:
- tlumič výfuku,
- objímku (viz 19B, Výfuk, Výfukové: Opatření při
opravě, strana 19B-8) .
a Utáhněte objímku, přičemž výfukové vedení
nadlehčete, abyste zajistili srovnání.
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

19B-23

19B

VÝFUK
Tlumič výfuku: Demontáž a zpětná montáž

19B

K9K
a Utáhněte na předepsaný moment matici objímky
výfuku (25 Nm) , přičemž výfukovou trubici
nadlehčete, abyste ji mohli náležitě srovnat (viz 19B,
Výfuk, V ýfukové: Opatření při opravě, strana
19B-8) .

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1199-01

Příprave k
na
řezání
výfukových potrubí průměru
35/50 mm a průměru 50/
95mm. Kompletní kufříková
souprava

a Zkontrolujte přítomnost a správné upevnění všech
tepelných krytů výfukové trubice.

Utahovací momentym
matici objímky výfuku

25 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108927

a Odřežte výfukové vedení pomocí přípravku (Mot.
1199-01) uprostřed oblasti řezu (1) (viz 19B, Výfuk,
Výfukové: Opatření při opravě, strana 19B-8) .
a Demontujte tlumič výfuku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
a Umístěte:
- tlumič výfuku,
- objímku (viz 19B, Výfuk, Výfukové: Opatření při
opravě, strana 19B-8) .

19B-24

NÁDRŽ
Palivová nádrž Demontáž a zpětná montáž

19C

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

L90

Utahovací momentym
upevňovací šrouby palivové nádrže momentem

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
výfukového vedení na
katalyzátoru

21 Nm

upevňovací šrouby katalyzátoru na výfukovém
sběrném potrubí

21 Nm

upevňov a c í
matici
ukostřovacího kabelu na
karoserii

8 Nm

upevňovací matici plnicího hrdla nádrže na
karoserii

4 Nm

a
DŮLEŽITÉ

108525

Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru s otevřeným ohněm,
- při odpojování přípojek dávat pozor na odstřiky
paliva,
- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.
Při práci použijte ochranné brýle vybavené
bočními kryty.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
a Vypusťte nádrž (viz 19C, Nádrž, Palivová nádrž
Výměna oleje, strana 19C-7) .
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

108524

a Sklopte sedák zadní lavice (viz Celá zadní lavice:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel).

19C-1

NÁDRŽ
Palivová nádrž Demontáž a zpětná montáž

19C

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

K4M nebo K7J nebo K7M

108424

109177

a Demontujte přístupový příklop sestavy „čerpadlo měřič hladiny - filtr“ na podlaze.
a Odpojte konektor (1) palivového čerpadla.
a Demontujte ukostřovací kabel (2) karoserie.
a Demontujte konektor lambda sondy z jeho držáku,
přičemž jej posuňte (ve směru šipky).
a Odpojte konektor lambda sondy za katalyzátorem.

109185

109183

a Demontujte:
- upevňovací kolíky (3) tepelného krytu,
- tepelný kryt nádrže.

19C-2

NÁDRŽ
Palivová nádrž Demontáž a zpětná montáž

19C

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

K4M

F90 nebo K90
a Vymontujte upevňovací matici hrdla nádrže na karoserii.

K7J nebo K7M

116557

a Odmontujte upevnění (5) katalyzátoru na výfukovém
sběrném potrubí.
a Vyjměte z uchycení výfukové vedení na levé straně.
a Uvažte přední část sestavy výfukového vedení na
levé přední dolní rameno.
107926

a Demontujte:
- ochranný kryt pod motorem,
- upevnění (4) katalyzátoru na výfukovém sběrném
potrubí.
a Vyvěste sestavu výfukového vedení z karoserie.
a Umístěte výfukové vedení na levou stranu.
a Uvažte přední část sestavy výfukového vedení na
levé přední dolní rameno.

19C-3

NÁDRŽ
Palivová nádrž Demontáž a zpětná montáž

19C

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
K9K

118344
114121

a Demontujte upevňovací šrouby (7) plnicího hrdla.

a Demontujte upevňovací šrouby (6) výfukového vedení na katalyzátoru.
a Umístěte výfukové vedení na levou stranu.
a Uvažte přední část sestavy výfukového vedení na
levé přední dolní rameno.

a Odepněte lanka parkovací brzdy:
- na nádrži,
- na karoserii.
108650

a Odpojte připínací přípojky potrubí na výstupu
nádrže.
a Demontujte vnější palivový filtr (pokud je jím vozidlo
vybaveno).
a
Poznámka:
Tento úkon vyžaduje dva pracovníky.

19C-4

NÁDRŽ
Palivová nádrž Demontáž a zpětná montáž

19C

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a
Poznámka:
Tento úkon vyžaduje dva pracovníky.

F90 nebo K90
a Připojte konektor měřiče hladiny.

109181

a Demontujte upevňovací šrouby (8) palivové nádrže.

a Namontujte zpět palivovou nádrž.
a Namontujte zpět upevň ovací šrouby palivové
nádrže.
a Utáhněte upevňovací šrouby palivové nádrže
momentem (21 Nm).

a Spusťte nádrž mírně dolů.

a Namontujte zpět vnější palivový filtr (pokud je jím vozidlo vybaveno).

F90 nebo K90

a Připojte zpět připínací přípojky palivových potrubí na
výstupu nádrže.

a Odpojte konektor měřiče hladiny.

a Namontujte zpět upevňovací šrouby plnicího hrdla.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

a Demontujte palivovou nádrž.

a Připněte lanka parkovací brzdy:
- na karoserii,

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- na nádrži.
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
K9K
a Namontujte zpět sestavu výfukového vedení na katalyzátoru.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby výfukového vedení na katalyzátoru (21
Nm).

109399

a
UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně vyměňte těsnicí kroužek mezi
výfukovým sběrným potrubím a katalyzátorem.

19C-5

NÁDRŽ
Palivová nádrž Demontáž a zpětná montáž
K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K

K4M nebo K7J nebo K7M
a Namontujte zpět sestavu výfukového vedení na
výfukovém sběrném potrubí.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby katalyzátoru na výfukovém sběrném potrubí (21 Nm).
a Připojte zpět konektor lambda sondy.
a Namontujte zpět:
- konektor lambda sondy na držák,
- ukostřovací kabel na karoserii.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici ukostřovacího kabelu na karoserii (8 Nm).

a Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- tepelný kryt nádrže,
- upevňovací kolíky tepelného krytu.

F90 nebo K90
a Namontujte upevňovací matici hrdla nádrže na karoserii.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici plnicího hrdla nádrže na karoserii (4 Nm).

L90
a Připojte zpět konektor palivového čerpadla.
a Namontujte zpě t přístupový příklop sestavy
„čerpadlo - měřič hladiny - filtr“ na podlaze.
a Dejte zpět sedák zadní lavice (viz Celá zadní lavice: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel).

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

19C-6

19C

NÁDRŽ
Palivová nádrž Výměna oleje

19C

K4M nebo K7J nebo K7M nebo K9K
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1311-08

Přípojka pro měření tlaku
paliva
Potřebný materiál

Pneumatick é
p ř ečerpáva c í
čerpadlo
vyprázdnění benzínové nebo naftové nádrže

pro

DŮLEŽITÉ
Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru
s otevřeným ohněm,
- při odpojování přípojek dávat pozor na odstřiky
paliva,
- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.
109173

UPOZORNĚNÍ
Při provádění tohoto úkonu musí být vypnuto zapalování.

DŮLEŽITÉ
Při práci použijte rukavice.

VÝMĚNA OLEJE
99641

a Připojte:
- přípojku ve tvaru „T" (Mot. 1311-08) (2 ) na
výstupní potrubí nádrže,
- pryžové sací potrubí (3 )
Pneumatické
přečerpávací čerpadlo pro vyprázdnění benzínové nebo naftové nádrže na přípojce ve tvaru
„T".
a Aktivujte pneumatické čerpadlo.
108650

a Nechte palivo vytékat, až dokud nebude jeho tok
přerušovaný.

a odpojte spojku (1) přívodního palivového potrubí.
a Buďte připraveni na vytečení paliva.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Odpojte přípojku ve tvaru „T" (Mot. 1311-08).
a Připojte přívodní palivové potrubí.

19C-7

NÁDRŽ
Přívodní palivové potrubí: Demontáž a zpětná montáž

19C

a
K4M nebo K7J nebo K7M

DŮLEŽITÉ

a Odpojte:

Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru s otevřeným ohněm,

- potrubí recirkulace palivových par na pohlcovači
palivových výparů,

- při odpojování přípojek dávat pozor na odstřiky
paliva.

- přívodní palivové potrubí na palivové rampě.

Po dobu práce používejte latexové rukavice.
Při práci použijte ochranné brýle vybavené
bočními kryty.

K9K
a Odpojte přívodní palivové potrubí na palivovém filtru.

UPOZORNĚNÍ
Abyste zamezili jakékoliv korozi nebo poškození,
ochraňte citlivé oblasti před politím palivem.

a Demontujte přívodní palivová potrubí.

Na všechny díly palivového okruhu ponechané
na volném prostoru nasaďte ochranné uzávěry,
abyste zabránili vniknutí nečistoty do okruhu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

DEMONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Demontujte ochranné uzávěry.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

K9K
a Připojte přívodní palivové potrubí na palivovém filtru.

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

K4M nebo K7J nebo K7M

K9K
a Sejměte kryt přívodního palivového potrubí pod karoserií.

a Připojte:
- přívodní palivové potrubí na palivové rampě,
- potrubí recirkulace palivových par na pohlcovači
palivových výparů.

a Demontujte upevnění podběhu pod předním blatníkem na pravé straně.
a Připněte palivové potrubí pod karoserií.

a Mírně odkloňte vložku podběhu kola.

a Připojte přívodní palivové potrubí na palivové nádrži.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Zkontrolujte správné připnutí přípojek.

a Odpojte přívodní palivové potrubí na straně palivové
nádrže.

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

a Instalujte zaslepovací uzávěry.
a Odepněte přívodní palivová potrubí pod karoserií.

a Umístěte zpět vložku podběhu kola.
a Namontujte upevnění podběhu na předním blatníku
na pravé straně.

19C-8

NÁDRŽ
Přívodní palivové potrubí: Demontáž a zpětná montáž

K9K
a Nasaďte kryt přívodního palivového potrubí pod karoserií.
a Naplňte palivový okruh pomocí plnicího čerpadla.

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku:
- nechejte motor v chodu na volnoběh po dobu 2
min,
- proveďte několik akcelerací naprázdno,
- vypněte zapalování,
- zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva.

19C-9

19C

NÁDRŽ
Měřič hladiny: Demontáž a zpětná montáž

19C

K9K
Potřebné speciální nářadí
F90
Mot. 1397

Univerzální klíč na demontáž
matice měřiče hladiny paliva

a Demontujte:
- vnitřní obložení středního sloupku na straně spolujezdce (viz Obložení středního sloupku:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389, 71A,
Vnitřní výplň karoserie),

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

- dělicí přepážku na pravé straně (viz Oddělovací
prvky: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389,
57A, Vnitřní příslušenství),

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- pravou přední část zadní podlahy (viz Přední část
dvojité podlahy vzadu: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 389, 41D, Zadní spodní konstrukce).

DŮLEŽITÉ
Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru s otevřeným ohněm,

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- při odpojování přípojek dávat pozor na odstřiky
paliva,
- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.
Při práci použijte ochranné brýle vybavené
bočními kryty.

L90
a Sklopte sedák zadní lavice (viz Celá zadní lavice:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel).

K90, a 5 MÍST
a Vyjměte sedák zadní lavice (viz Celé zadní sedadlo: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel).
24742

a Demontujte přístupový příklop měřiče hladiny (1) .
a Odpojte:
K90, a 7 MÍST

- konektor měřiče hladiny (2) ,

a Sklopte zadní lavici směrem dopředu.

- potrubí měřiče hladiny (3) .
a Buďte připraveni na vytečení paliva.

19C-10

NÁDRŽ
Měřič hladiny: Demontáž a zpětná montáž

19C

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

109176

a Demontujte upevňovací matici (4) měřiče hladiny
pomocí přípravku (Mot. 1397) (5) .
109180

a Nechte vytéct palivo z měřiče hladiny.

a Bezpodmínečně vymě ňte tórické těsnění
a matici.

(6)

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a
UPOZORNĚNÍ
Při zpětné montáži měřiče hladiny zkontrolujte
správné umístění těsnění.

109931

a Demontujte měřič hladiny, přičemž dejte pozor na
plovák.

UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli jakékoliv deformaci nádrže,
namontujte zpět matici mě řiče hladiny, jakmile
bude měřič hladiny demontován.

19C-11

NÁDRŽ
Měřič hladiny: Demontáž a zpětná montáž

19C

K9K
a Připojte:
- potrubí na měřič hladiny,
- konektor měřiče hladiny.
a Namontujte zpět přístupový příklop měřiče hladiny.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

F90
a Namontujte zpět:
- pravou přední část zadní podlahy (viz Přední část
dvojité podlahy vzadu: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 389, 41D, Zadní spodní konstrukce),
- dělicí přepážku na pravé straně (viz Oddělovací
prvky: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389,
57A, Vnitřní příslušenství),
118996

- vnitřní obložení středního sloupku na straně spolujezdce (viz Obložení středního sloupku:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389, 71A,
Vnitřní výplň karoserie).

K90, a 7 MÍST
a Umístěte zadní sedadlo.

K90, a 5 MÍST
a Namontujte zadní lavici (viz Celé zadní sedadlo:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel).
24744

a Umístěte:
- náležitým způsobem těsnění do drážky,
- sestavu « měřič » na nádrž, výstupek na modulu
a prolis v nádrži umožňují jedinou polohu vzhledem k nádrži, značka (7) sestavy « měřič » musí
být naproti značce na nádrži (8) .
a Zatlačte rukou na sestavu « měřič » (abyste zabránili vysmeknutí těsnění) a nejdřív jenom rukou
našroubujte upevňovací matici na nádrž.
a Pak použijte prostředek (Mot. 1397) a dotáhněte
upevňovací matici, až se značka (9) matice dostane
naproti značce (8) na nádrži.

L90
a Dejte zpět sedák zadní lavice (viz Celá zadní lavice: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel).

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

19C-12

NÁDRŽ
Čerpadlo - měřič hladiny - filtr: Demontáž a zpětná montáž

19C

K4M nebo K7J nebo K7M
- dělicí přepážku na pravé straně,

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1397

- pravou přední část zadní podlahy (viz Přední část
zadní podlahy: Demontáž a zpětná montáž) (MR
389, 41D, Zadní spodní konstrukce).

Univerzální klíč na demontáž
matice měřiče hladiny paliva

DŮLEŽITÉ
Při provádění tohoto úkonu je nezbytné:
- nekouřit a nepřibližovat se k pracovnímu prostoru
s otevřeným ohněm,
- při odpojování přípojek dávat pozor na odstřiky
paliva,
- chránit citlivé oblasti před potřísněním palivem.
Při práci použijte ochranné brýle vybavené bočními
kryty.

DEMONTÁŽ
a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
L90
a Sklopte sedák zadní lavice (viz Celá zadní lavice:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel).

109177

a Demontujte uzávěr (1) přístupového příklopu.
a Odpojte:
- elektrický konektor (2) ,
- rychlopřípojku (3) .
a Buďte připraveni na vytečení paliva.

K90, a 5 MÍST
a Vyjměte sedák zadní lavice (viz Celé zadní sedadlo: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel).

K90, a 7 MÍST
a Sklopte zadní lavici směrem dopředu.

F90
a Demontujte:
- vnitřní obložení středního sloupku na straně spolujezdce (viz Obložení středního sloupku:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389, 71A,
Vnitřní výplň karoserie),

19C-13

NÁDRŽ
Čerpadlo - měřič hladiny - filtr: Demontáž a zpětná montáž

19C

K4M nebo K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

109176

a Demontujte:

109180

- matici sestavy „čerpadlo - měřič- filtr“ pomocí
přípravku (Mot. 1397) (4) ,

a Vyměňte tórické těsnění (5) a matici.

- sestavu „čerpadlo - měřič - filtr,“ přičemž dejte pozor na plovák.
UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli jakékoliv deformaci nádrže,
namontujte zpět matici sestavy „čerpadlo - měřič
hladiny - filtr," jakmile bude sestava demontována.

19C-14

NÁDRŽ
Čerpadlo - měřič hladiny - filtr: Demontáž a zpětná montáž

19C

K4M nebo K7J nebo K7M
tane naproti značce (7) na nádrži.
F90
a Namontujte zpět:
- pravou přední část zadní podlahy (viz Přední část
zadní podlahy: Demontáž a zpětná montáž) (MR
389, 41D, Zadní spodní konstrukce),
- dělicí přepážku na pravé straně,
- vnitřní obložení středního sloupku na straně spolujezdce (viz Obložení středního sloupku:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389, 71A,
Vnitřní výplň karoserie).

K90, a 7 MÍST
118996

a Namontujte zpět zadní lavici.

K90, a 5 MÍST
a Namontujte sedák zadní lavice (viz Celé zadní
sedadlo: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389,
76A, Výztuhy a kluznice zadních sedadel).

L90
a Namontujte sedák zadní lavice (viz Celá zadní lavice: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel).

109179

a Umístěte:

a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- náležitým způsobem těsnění do drážky,
- sestavu « čerpadlo - měřič - filtr » na nádrž,
výstupek na modulu a prolis v nádrži umožňují jedinou polohu vzhledem k nádrži, značka (6) sestavy
« čerpadlo - měřič - filtr » musí být naproti značce
na nádrži (7) .
a Zatlačte rukou na sestavu « čerpadlo - měřič - filtr »
(abyste zabránili vysmeknutí těsnění) a nejdřív jenom rukou našroubujte upevňovací matici na nádrž.
a Pak použijte prostředek (Mot. 1397) a dotáhněte
upevňovací matici (9) , až se značka (8) matice dos-

19C-15

NÁDRŽ
Detektor hladiny paliva: Kontrola
I - SESTAVA « ČERPADLO - MĚŘIČ - FILTR » /
« MĚŘIČ » PŘIPOJENÍ

19C

K4M nebo K7J nebo K7M
a Výška H mm :
- 148
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :
- 33 + 8/-2
Výška H mm :
- 109
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :
- 110 ± 9
Výška H mm :
- 82
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :
- 166 ± 9
Výška H mm :

108538

a Připojení sestavy:

- 54
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :

- « čerpadlo - měřič - filtr » (viz NT Elektrická schémata, ústrojí 833),
- « měřič » (viz NT Elektrická schémata, ústrojí
199).

- 232 ± 10
Výška H mm :
- 24
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :
- 313 + 5/-10

II - KONTROLA MĚŘIČE HLADINY PALIVA
a Odmontujte sestavu « čerpadlo - měřič - filtr » nebo
« měřič » (viz 19C, Nádrž, Čerpadlo - měřič hladiny - filtr: Demontáž a zpětná montáž, strana 19C13) nebo (viz 1 9 C, Nádrž, Měřič hladiny:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19C-10)

19C-16

NÁDRŽ
Detektor hladiny paliva: Kontrola

K9K
a Výška H mm :
- 149
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :
- 20 + 8/-2
Výška H mm :
- 119
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :
- 85 ± 8
Výška H mm :
- 87
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :
- 156 ± 9
Výška H mm :
- 55
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :
- 233 ± 9
Výška H mm :
- 24
Hodnota mezi svorkou A1 a B1 (Ω) :
- 320 + 5/-10

a Měření výšky H :
- nasaďte sestavu « čerpadlo - měřič - filtr » na rovnou plochu,
- změřte výšku H mezi osou plováku a rovinou.
a Namontujte zpět sestavu « čerpadlo - měřič - filtr »
nebo « měřič » (viz 19C, Nádrž, Čerpadlo - měřič
hladiny - filtr: Demontáž a zpětná montáž, strana
19C-13) nebo (viz 19C, Nádrž, M ě řič hladiny:
Demontáž a zpětná montáž, strana 19C-10)

19C-17

19C

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Kyvadlový závěs: Utahovací moment

19D

K9K

103236

Označení

Popis

Utahovací moment (v
Nm)

(1)

Upevňovací šroub pravého kyvadlového držáku na karoserii

62

(2)

Upevňovací šroub pravého hydroelastického bloku

105

(3)

Upevňovací šroub pravého kyvadlového držáku na motoru

62

(4)

Upevňovací šroub omezovače momentu

105

(5)

Upevňovací šroub levého držáku na převodovce

62

(6)

Upevňovací šroub držáku levého pružného bloku na karoserii

21

(7)

Upevňovací šroub pravého pružného bloku na držáku

105

(8)

Kolík na držáku převodovky

180

(9)

Upevňovací matice držáku převodovky na pružném bloku

62

19D-1

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Kyvadlový závěs: Utahovací moment

19D

K4M

116554

Označe
ní

Popis

Utahovací
N.m)

(1)

Upevňovací šroub pravého kyvadlového držáku na karoserii

62

(2)

Upevňovací šroub pravého hydroelastického bloku

105

(3)

Upevňovací šroub pravého kyvadlového držáku na motoru

62

(4)

Upevňovací šroub omezovače momentu

105

(5)

Upevňovací šroub levého kyvadlového držáku na převodovce

62

(6)

Upevňovací šroub držáku levého pružného bloku na karoserii

21

(7)

Upevňovací matici pravého pružného bloku na držáku

105

(8)

Kolík na držáku převodovky.

180

(9)

Upevňovací matice držáku převodovky na pružném bloku

62

19D-2

moment

(v

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Kyvadlový závěs: Utahovací moment

19D

K7J nebo K7M

109231

Označení

Utahovací momenty v Nm

(1)

10,5

(2)

6,2

(3)

6,2

(4)

10,5

19D-3

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Levý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž

19D

L90, a K9K, a 790
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Utahovací momentym
šr o u b
k y v a d l ového
držáku převodovky

62 N.m

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na kyvadlovém držáku

21 N.m

d r ž áku

180 N.m

šrouby držáku levého
pružného bloku na karoserii

21 N.m

upevňov a c í
matice
pružného bloku

105 N.m

upevňov a c í
matici
držáku převodovky na
pružném bloku

62 N.m

upevňovací matice řídicí
jednotky vstřikování

8 N.m

upevňov a c í
šrouby
ochranného krytu řídicí
jednotky vstřikování

8 N.m

upevňovací šroub akumulátoru

12 N.m

ko l í k
na
převodovky

24730

a Odpojte akumulátor, přičemž začněte záporným
pólem (viz 80A, Akumulátor, Akumulátor:
Demontáž a zpětná montáž).
a Demontujte:
- upevňovací přírubu akumulátoru (1) ,
- akumulátor,
- jímku pro zachycování elektrolytu pod akumulátorem.
a Odpojte konektor modulu žhavení a dožhavování (2)
.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz 02A,
Zvedací prostředky, Vozidlo: Odtahování a zvedání).
a Demontujte:
- masku motoru,
- přívodní vzduchovou trubici.

19D-4

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Levý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž

19D

L90, a K9K, a 790

24734

a Odepněte kabeláž na ochranném krytu řídicí jednotky vstřikování v místě (3) .
a Demontujte šrouby (4) ochranného krytu řídicí jednotky vstřikování.

24765

a Odpojte konektory (5) řídicí jednotky vstřikování.
a Demontujte:
- matice (6) řídicí jednotky vstřikování,
- řídicí jednotku vstřikování.

Poznámka:
Jedná se o šrouby proti odcizení, které nelze
demontovat.
Odvrtejte tyto šrouby pomocí otočné vrtačky,
abyste je demontovali.
a Demontujte ochranný kryt řídicí jednotky vstřikování.

107930

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.

19D-5

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Levý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž

19D

L90, a K9K, a 790
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
kyvadlovém držáku (pokud je jím vozidlo vybaveno),

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- držák levého pružného bloku,
- pružný blok,
- upevňovací matici držáku převodovky na pružném
bloku.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- šroub kyvadlového držáku převodovky (62
N.m) ,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
kyvadlovém držáku (21 N.m) ,
- kolík na držáku převodovky (180 N.m) ,
- šrouby držáku levého pružného bloku na karoserii (21 N.m) ,
- upevňovací matice pružného bloku (105 N.m) ,
102112

a Demontujte upevňovací matici
převodovky na pružném bloku.

(7 )

- upevňovací matici držáku převodovky na
pružném bloku (62 N.m).

držáku

a Poklepejte na upevňovací kolík převodovky pomocí
bronzového trnu, abyste oddělili sestavu « motoru a
převodovky » od karoserie.
a Demontujte:

III - KONEČNÁ ETAPA
a Odstraňte přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453).
a Namontujte zpět řídicí jednotku vstřikování.

- matice (8) pružného bloku,
- pružný blok,

a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice řídicí jednotky vstřikování (8 N.m).

- šrouby (9) držáku levého pružného bloku na karoserii,

a Připojte zpět konektory řídicí jednotky vstřikování.

- držák levého pružného bloku,

a Namontujte zpět ochranný kryt ř ídicí jednotky
vstřikování.

- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
kyvadlovém držáku (pokud je jím vozidlo vybaveno),
- šrouby (10) kyvadlového držáku převodovky,
- kyvadlový držák převodovky.

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ochranného krytu ř ídicí jednotky
vstřikování (8 N.m).
a Připněte kabeláž na ochranném krytu řídicí jednotky
vstřikování.
a Namontujte zpět:

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- jímku pro zachycování elektrolytu pod akumulátorem,

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Systematicky vyměňte samosvorné matice.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

- akumulátor.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub akumulátoru (12 N.m).
a Namontujte zpět:

a Namontujte zpět:

- přívodní vzduchovou trubici,
- kryt motoru.

- kyvadlový držák převodovky,

19D-6

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Levý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž
L90, a K9K, a 790
a Připojte zpět akumulátor (viz 80A, Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž).
UPOZORNĚNÍ
Připojte akumulátor, přičemž začněte kladným
pólem. Proveďte potřebná inicializační nastavení.

19D-7

19D

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Levý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž

19D

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Utahovací momentym
šrouby
levého
výkyvného držáku na
převodovce

62 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na levém kyvadlovém
držáku (pokud je jím
vozidlo vybaveno)

21 Nm

d r ž áku

180 Nm

upevňov a c í
šrouby
držáku levého pružného
bloku na karoserii

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
pružného bloku na
lev é m
k y v a d l ovém
držáku

105 Nm

upevňov a c í
matici
lev é h o
k y v a d l ového
držáku převodovky na
pružném bloku

62 Nm

ko l í k
na
převodovky

107930

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.
a Označte polohu kyvadlového závěsu na karoserii.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz MR
(viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) 388, 02A,
Zvedací prostředky).
a Demontujte:

102112

- přívodní vzduchovou trubici,
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),
- nosič akumulátoru,
- řídicí jednotku vstřikování (viz 17B, Vstřikování
benzínu, Řídicí jednotka vstřikování benzinu
Demontáž a zpětná montáž, strana 17B-12) ,

a Demontujte upevň ovací matici
převodovky na pružném bloku.

(1)

držáku

a Poklepejte na upevňovací kolík převodovky pomocí
bronzového trnu, abyste oddělili sestavu motoru
a převodovky od karoserie.
a Demontujte:
- upevňovací matice (2) pružného bloku,
- pružný blok,

- ochranný kryt pod motorem.

19D-8

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Levý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž
- upevňovací šrouby (3) držáku levého pružného
bloku na karoserii,

19D

a Namontujte zpět:

- držák levého pružného bloku,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
kyvadlovém držáku (pokud je jím vozidlo vybaveno),

- ochranný kryt pod motorem,
- řídicí jednotku vstřikování (viz 17B, Vstřikování
benzínu, Řídicí jednotka vstřikování benzinu
Demontáž a zpětná montáž, strana 17B-12) ,
- nosič akumulátoru,

- upevňovací šrouby (4) levého kyvadlového držáku
na převodovce,

- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),

- levý kyvadlový držák na převodovce.

- přívodní vzduchovou trubici.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
a Systematicky vyměňte samosvorné matice.
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- levý kyvadlový držák na převodovce,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
kyvadlovém držáku (pokud je jím vozidlo vybaveno),
- držák levého pružného bloku,
- pružný blok,
- upevňovací matice pružného bloku na levém kyvadlovém držáku,
- upevňovací matici držáku převodovky na pružném
bloku.
a Utáhněte:
- šrouby levého vý kyvného držáku
převodovce (62 Nm) ,

na

- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
levém kyvadlovém držáku (pokud je jím vozidlo
vybaveno) (21 Nm) ,
- kolík na držáku převodovky (180 Nm) ,
- upevňovací šrouby držáku levého pružného
bloku na karoserii (21 Nm) ,
- upevňovací šrouby pružného bloku na levém
kyvadlovém držáku (105 Nm) ,
- upevňovací matici levého kyvadlového držáku
převodovky na pružném bloku (62 Nm).
III - KONEČNÁ ETAPA
a Odstraňte přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453).

19D-9

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž

19D

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Utahovací momentym
upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
držáku na motoru

62 N.m

upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
držáku na karoserii

62 N.m

upevňovací šrouby pravého hydroelastického
bloku

105 N.m

24749

DEMONTÁŽ

a Označte polohu kyvadlového závěsu na karoserii.
a Demontujte:

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Demontujte horní kryt motoru.

- upevňovací šroub pravého hydroelastického bloku
(1) ,
- upevň ovací šrouby (2) pravého kyvadlového
držáku na motoru,
- upevň ovací šrouby (3) pravého kyvadlového
držáku na karoserii,
- pravý kyvadlový závěs.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
24764

a Namontujte zpět:

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.

- upevňovací šroub pravého hydroelastického bloku,
- pravý kyvadlový závěs, přičemž dodržte označení
provedené na karoserii při demontáži,
- upevňovací šrouby pravého kyvadlového držáku
na motoru,
- upevňovací šrouby pravého kyvadlového držáku
na karoserii.
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šrouby pravého kyvadlového závěsu:
- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
držáku na motoru (62 N.m) ,

19D-10

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž
K9K
- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
držáku na karoserii (62 N.m) ,
- upevňovací šrouby pravého hydroelastického
bloku (105 N.m) ,
II - KONEČNÁ ETAPA
a Odstraňte přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453).
a Namontujte zpět kryt motoru.

19D-11

19D

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž

19D

K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Utahovací momentym
upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
držáku na motoru

62 Nm

upevňovací šrouby pravého
k y v a d l ového
držáku na karoserii

62 Nm

upevňovací šroub pravého hydroelastického
bloku

105 Nm

116567

DEMONTÁŽ
a Odepněte v místě (4) :
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

- přívodní palivové potrubí,

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- potrubí recirkulace palivových par.
a Označte polohu kyvadlového závěsu na karoserii.
a Demontujte:
- upevňovací šroub (1) pravého hydroelastického
bloku,
- upevň ovací šrouby (2) pravého kyvadlového
držáku na motoru,
- upevň ovací šrouby (3) pravého kyvadlového
držáku na karoserii,
- pravý kyvadlový závěs.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
24764

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- upevňovací šroub pravého hydroelastického bloku,
- pravý kyvadlový závěs, přičemž dodržte označení
provedené na karoserii při demontáži,
- upevňovací šrouby pravého kyvadlového držáku
na motoru,
- upevňovací šrouby pravého kyvadlového držáku
na karoserii.

19D-12

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž
K4M
a Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šrouby pravého kyvadlového závěsu:
- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
držáku na motoru (62 Nm) ,
- upevňovací š rouby pravého kyvadlového
držáku na karoserii (62 Nm) ,
- upevňovací šroub pravého hydroelastického
bloku (105 Nm).
a Připněte:
- přívodní palivové potrubí,
- potrubí recirkulace palivových par.
II - KONEČNÁ ETAPA
a Odstraňte přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453)
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

19D-13

19D

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž

19D

K7J nebo K7M
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

Utahovací momentym
šrouby pravého držáku
na motoru

62 Nm

šrouby pravého držáku
motoru na karoserii

62 Nm

šrouby akustické vzpěry

21 Nm

šrouby akustické kostry

8 Nm

DEMONTÁŽ

120870

a Demontujte:

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

- šrouby (1) pravého výkyvného držáku na motoru,

a Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- šrouby (2) pravého kyvadlového držáku na karoserii.
KLIMATIZACE
a Demontujte:
- šrouby (3) akustické vzpěry,
- šroub (4) protihlukového krytu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
109495

a Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na straně rozvodu jako záchytný bod.

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- pravý kyvadlový závěs, přičemž dodržte označení
provedené na karoserii při demontáži,

a Označte polohu kyvadlového závěsu na karoserii.

- šrouby pravého kyvadlového držáku na motoru,
- šrouby kyvadlového držáku na karoserii.
a Utáhněte na předepsaný moment šrouby pravého
kyvadlového závěsu:
- šrouby pravého držáku na motoru (62 Nm) ,
- šrouby pravého držáku motoru na karoserii (62
Nm) ,

19D-14

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Pravý kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M

KLIMATIZACE
a Namontujte zpět:
- šrouby akustické vzpěry,
- šroub akustické kostry.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby akustické vzpěry (21 Nm)
- šrouby akustické kostry (8 Nm).

II - KONEČNÁ ETAPA
a Odstraňte přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453).
a Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

19D-15

19D

ZAVĚŠENÍ MOTORU
Zadní kyvadlový závěs: Demontáž a zpětná montáž

19D

II - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.

Utahovací momentym
upevňovací šrouby zadního
k y v a d l ového
závěsu

105 Nm

upevňov a c í
šrouby
ochranného krytu pod
motorem

8 Nm

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ochranného krytu pod motorem (8 Nm).

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz MR
(viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) 388, 02A,
Zvedací prostředky).
a Demontujte kryt pod motorem.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24758

a Demontujte:
- upevňovací šrouby zadního kyvadlového závěsu,
- zadní kyvadlový závěs.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- zadní kyvadlový závěs,
- upevňovací šrouby zadního kyvadlového závěsu.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby zadního kyvadlového závěsu (105 Nm).

19D-16

